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Przedmowa do pierwszego wydania.

w czci trzeciej Hisloryi ustroju Polski, na dwa tomy

ze wzg"lcdu na rozle^jo tematu podzielonej, opracowaem

rozwój ustrojow)'ch form, w których ))' od rozbiorów do

roku 1915 poszczególne czci dawnego pastwa polskiego.

Jest to pierwsza tego rodzaju w nauce próba; w kilku sowach

wic wyjani musz, w jakich rozmiarach i w jaki sposób

ujem ten temat.

Na ziemiach Rzeczypospolitej w cigu XIX wieku trz)'

powstay pastwa, które miay i)rz}-znan samoistno pa-
stwow: Ksistwo warszawskie 1807— 1815, Królestwo polskie

1815— 1831 i Rzeczpospolita krakowska 1815—1846. Kwestya

sposobu opracowania tych tworów pastwowych nie przed-

stawiaa adnych trudnoci; z istoty rzeczy trzeba b}o omówi
równomiernie wszystkie dziay ich ustroju, tembardziej, e
— cho w pewnej mierze skrpowane w swobodzie urzdzania

swego pastwowego ycia — przecie te pastwa, polslci

majce charakter, polskiego te w prawie wyraa mogy,

przynajmniej czciowo, ducha.

Poza tymi jednak okresami istnienia tych pastw pol-

skich ziemie polskie wchod2iy od rozbiorów do dzi w skad

pasvvv rozbiorowych, które je traktoway jako czci tylko

swego terytoryum, jako swoje prowincye, i staray si je

organicznie spoi z Co.>ci, na te wic polskie terytorya

rozcign swoje prawo pastwowe. W prac)' mojej musiaem

oczywicie uwzgldni take ustrój tych pastw, w których

skad weszy ziemie Rzeczypospolitej; ogranicz)em si jednak

w tern do podania tylko takich wiadomoci, które konieczne
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si okazay dla zrozumienia rozwoju ustroju tych polskich

dzielnic; czytelnik osdzi askawie, czy odpowiedni zacho-

waem w tem miar.

Ale te ziemie polskie w wszystkich trzech pastwach,

z któremi zostay zczone, zachoway pewn odrbno swoj

wasn, w jednych w peniejszej mierze dawniej, w innych

znowu w ostatniej dobie. Na te odrbnoci, bdce jeli nie

przejawem pracy polskiego ducha, to przecie przynajmniej

wyrazem uwzg-ldniania przez pastwa rozbiorcze tego ducha.

odrbnoci, zwracaem specyalnie uwag, i te kwestye, tyczce

si zwaszcza praw spoeczestwa polskiego, monoci jego

narodowego rozwoju i uznania polskiego jzyka staraem si,

o ile na to zarysy pracy pozwalay, dokadniej przedstawi.

Dlatego peniejsze s od innych rozdziay, traktujce o au-

tonomii tych polskich dzielnic, samorzdzie, prawach obywatel-

skich i narodowych.

Korzystaem w pracy z literatury przedmiotu, o ile tylka

j zebra mogem, zwaszcza polskiej, a — o ile to byo
rzecz niezbdn — i obcej. Jednake tylko czciowo
w literaturze te dzieje ustroju ziem polskich po rozbiorach s
opracowane; dla caych dziaów, caych okresów nawet, niema

nieraz prac prawie adnych. Musiaem wic siga wprost

do róde, szereg kweslyi ródowo tu po raz pierwszy

opracowa. A i tam gdzie na literaturze si opieraem, prawie

wszdzie kontrolowaem jej wyniki przez róda, uzupeniajc

je w ten sposób lub poprawiajc.

Kraków, w kwietniu 1916 r.
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GRANICE I PODZIA PRZEDMIOTU.

Granic czasow, od której rozpoczynam przedstawienie

ustroju ziem polskich po upadku pastwa polskieg-o, stanowi

daty rozbiorów Polski: 1772, 1793 i 1795, zalenie od teg-o,

kiedy które z tych terytoryów, od Rzeczypospolitej odcite,

przeszo pod wadz pastw ociennych. Dat kocow
stanowi rok 1915.

Granicami terytoryalnemi s granice dawnej Rzeczy-

pospolitej polskiej z przed pierwszego rozbioru, t. j. z przed

roku 1772. Omówiem ustrój od rozbiorów wszystkich tych

ziem polskich, które w przedrozbiorowej dobie wchodziy w

skad polskieg-o pastwa, bez uwzgldniania, czy to byy
terytorya etnograficznie cile polskie, czy te z ludnoci

mieszan.
Ze wzgldu na podziay ziem przy rozbiorach i na

zmiany terytoryalne, którym te ziemie nastpnie w wieku

XIX. ulegy (1807, 1809, 1815, 1846), podzielone zostao

przedstawienie historyi ustroju tych ziem na sze dziaów:

1. Rzdy pruskie 1772—1807 (wraz z okresem Komisyi

rzdzcej, 1807);

2. Ksistwo warszawskie 1807— 1815;

3. Królestwo polskie 1815—1915;
'

4. Litwa i Ru 1772—1915;
ó. Rzeczpospolita krakowska 1815—1846;

6. Wielkie Ksistwo poznaskie 1815-1915 i Prusy

Zachodnie 1807-1915;
7. Galicya 1772-1915.
Pierwszych pi dziaów zawiera tom pierwszy, dwa

ostatnie tom dn^gi.

Historya ustroju Polski w larjsie. T. III.
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RZDY PRUSKIE
1772—1807





Literatura: Ilohchc, Geographie und Statistik; Korzon.

Dzieje wewnf^trzne, t. I. § 4—9; Baer, Westpreussen, § 2— 6; l'rumcrs,

Das Jahr 1793, rozdz. 1— 2.

Przy rozbiorach Polski z czci Rzeczypospolitej etno-

graficznie cile polskich najwicej przypado Prusom. Przy

pierwszym podziale przez traktaty: z Rosy z 15. stycznia 1772,

z Austry z 5, sierpnia 1772, a wreszcie z Polsk z 18.

wrzenia 1773 r. otrzymao Królestwo pruskie — a objo w
zarzd ju w cigu 1772 r. — Prusy królewskie, t. j. woje-

wództwa: pomorskie, malborskie i chemiskie, z wyjtkiem
miast Gdaska i Torunia z okrcg"ami, które zostay przy

Polsce, Warmi, oraz kawaek Wielkopolski, nad rzek
Noteci lecy, znacznie przy przeprowadzaniu reg"ulac}'i g"ranic,

wbrew postanowieniom traktatów, rozszerzony, a urywajcy
czci z województw: poznaskieg^o, g^nicnieskiego i ino-

wrocawskiego. Obszar ten liczy 660 .mil kw. i znacznie

wyej }f miliona mieszkaców. Warmi przyczono do
pruskiej prowincyi Prus Wschodnich, za z reszty nabyteg^o

terytoryum utworzono now prowincy pod nazw Prus

Zachodnich (Westpreussen), obejmujc take i obwód nad-

notecki (Netzedistrikt), w pewnej mierze wyodrbniony. Do
prowincyi tej doczono, niejako w zamian za Warmi, cz
Prus Wschodnich, mianowicie powiat kwidzyski, pod wzj^ddem
sdowym jednak dopiero w r. 1782.

Przy drugim rozbiorze na mocy traktatu z Rosy z 23.

stycznia 1793 r. i z Polsk z 25. wrzenia 1793 r. zabray

Rzeczypospolitej Prusy Gdaiisk i Toru, reszt województw:

poznaskiego, gnienieskiego i inowrocawskiego, cae kaliskie,

l3rzesko-kujawskie z ziemi dobrzysk, sieradzkie z ziemi
wielusk, czyckie, p<.)ckie, cz rawskiego i kawaek
mazowieckiego (Zakrocrym); obszar ten razem wynosi nieco

ponad 1.000 mil kw. z ludnoci do 1,200.000 Patent o



g
RZDY PRUSKIE 1772-1807.

objciu wydano ju 25. marca 1793 r. Gdask i Toru
wczono do prowincyi Prus Zachodnich, z reszty za utworzono

now prowincyc: Prus Poudniowych (Sudpreussen).

Przy trzecim wreszcie rozbiorze na mocy traktatu

rosyjsko-pruskieg"o z 24. padziernika 1795 r., uzupenionego
konwency ostateczn co do rozbioru Polski, zawart w
Petersburgu 26. stycznia 1797 r., dostay si Prusom; reszta

województw: rawskiego i mazowieckiego z Warszaw, z wyjtkiem
ziemi liwskiej oraz poowy ziem warszawskiej i czerskiej,

cz podlaskiego (z prawego brzegu Bugu), dua cz
trockiego i kawaeczek ziemi mudzkiej, a od poudnia
poprzedniego udziau kawaek niewielki województwa krakow-
skiego z dawnem ksistwem siewierskiem biskupów krakow-
skich. Obszar tych nowych nabytków wynosi do 1.000 mil

kw. z ludnoci prawie 1 miliona. Z nowego nabytku ziemie,

lece midzy Niemnem, Wis i Bugiem, utworzyy prowincy
Prus Nowowschodnich (Neuostpreussen), do której zaliczono

i t cz Prus Poudniowych, która leaa po prawym brzegu
Wisy, za ziemie na poudnie od Bugu i Wisy, z Warszaw,
doczono do Prus Poudniowych. Cz województwa krakow-
skiego z Siewierzem (41 mil kw.) zaliczono pod nazw Nowego
lska co do administracyi do lska, za co do sdownictwa
do Prus Poudniowych.

Na te ziemie polskie, w trzech rozbiorach x-ojte,

przeniosy Prusy w szybkim tempie ca t konstrukcy
pastwa, jak ju wówczas silnie wyrobiy. W przeciwstawieniu

do Rzeczypospolitej polskiej, w której wadz rzdow krpowa
silnie sejm, a spoeczestwu w duej mierze — przedewszy-
stkiem szlachcie, czciowo i mieszczanom — zapewnione
byy swobody i samorzd, Prusy przedstawiay typ owieconej
monarchii absolutnej, pastwa policyjneg^o, które wprawdzie
opiekowao si spoeczestwem, ale te za to spoeczestwo
chciao myle i wedug swego tylko uznania niem kierowa,
normujc przez ustawodawcze przepisy nawet róne drobiazgi

ycia. Std przewaga administracyi w pastwie, silny rozwój

urzdów, bezwzgldnie poddanych kierujcej woli wJ^adzy,

std brak swobód spoeczestwa. Przeciwiestwo to sprawio,
i tak bezwzgldnie te terytorya polskie, z zgoa odmienn
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tradycy prawn, 'urzdzano na mod<j prusk, nic w nich z

dawnych urzdze nie zostawiajc. Temu te przypisa naley

niech, jak do tych obcych instytucyi okazywao polskie

spoeczestwo.

1. Zarzd kraju.

Literatura: Holsche, Geographie nnd Statistk; Baer, West-

preussen, rozdz. 9 i 10; Priimers, Das Jahr 1793, rozdz. 3 i 4; Baer,

Die Bebordenyerfassung in Westpreussen, IV. 1 i 3.

W przyczonych czciach dawneg-o pastwa polskieg^o

wprowadziy Prusy urzdzenia administracyjne, jakie wyrobiy

u siebie ju w poprzedniej epoce, z t rónic jednak, e w
tych dzielnicach spoeczestwu praw, drobnych zreszt, które

miao w dawnych dzielnicach pastwa pruskiegfo, przewanie

nie przyznano. W taki sposób urzdzono zaraz po zajciu

Prusy Zachodnie. Naczeln wadz administracyjn zostaa

tji_^ urzdzona w r. 1772 kamera (Kriegs- und Domanen-

kammer) z siedzib w KwidiyniUj zorganizowana jako wadza
kollegialna wedug regulaminu dla kamer (Ressortreglement)

z r. 1749. Na czele kamery sta starszy prezydent [Ober-

prasident), wchodzili za do jej skadu dwaj dyrektorzy

oddziaów, oraz radcy kamery, asesorowie, referendarze i t. d.

Regulamin z r. 1749 dokadnie okrela sprawy, jakie

miay nalee do kamer; byy to sprawy, tyczce si statum

aecojaraicURi et politicum, t. j. administracya kraju w naj-

szerszem tego sowa znaczeniu, wraz z sprawami wojskowemi,

policya, jak równie sprawy zarzdu dóbr pastwowych,

domenami zwanych, i lasów pastwowych, wreszcie sprawy

podatkowe, i to wszystkie, bo take celne i podatków po-

rednich, gdy w innych prowincyach kamerom oddane byy
tylko sprawy podatków bezporednich. W r. 1798 utworzono

przy kamerze osobn: Immediat F"orst- und Baukommission,

podleg prezydyum kamery i zj'cj czonków zoon.
Jeszcze jednak wówczas rozdzia administracyi od sdo-

wnictwa w Prusiech nie byt przeprowadzony: i tu go te
brako. Niektóre sprawy admmistracyjne, a to: tyczce si
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zwierzchnoci pastwowej (Landeshoheit), kocioa i szkoy,

nie naleay do kompetencyi kamery, ale oddane byy wadzy
sdowej: rejencyi. Za to naodwrót znowu do kamery naleay
niektóre sprawy sdowe, dokadnie w regulaminie w r. 1749

wyliczone, gównie takie, w których chodzio o interes

publiczny, a zwaszcza fiskalny. W r. 1782 dla wyrokowania

w tych sprawach (t. j. dla t. zw. Kammerjustiz) utworzono w
Prusiech przy kamerach osobne deputacye sdowe (Kammer-
justizdeputationen); powstaa taka deputacya i przy kamerze
Prus Zachodnich w Kwidzyniu. Na czele jej sta jeden z

dyrektorów kamery, w skad wchodzili: radca kamery i dwaj

radcy-asystenci.

Przy kamerze znajdoway si dwie gówne kasy, i to

dla caej prowincyi wraz z obwodem nadnoteckim, zwane:

Landrentei, a od r. 1773: Domanenkasse, i Obersteuerkasse,

w r. 1773 przemianowana na Kriegskasse.

By zapewni energiczniejszy zarzd prowincyi, poddano
kamer kwidzysk nie pod gówne dyrektoryum (General-

direktorium) w Berlinie, które podówczas byo naczeln
wadz administracyjn w Królestwie pruskiem, przeoon
nad kamerami, lecz wprost królowi. Byo to jednak tylko

tymczasowe zarzdzenie, które przetrwao niezbyt dugo, bo
do r. 1782, kiedy i t kamer podporzdkowano pod berliskie

dyrektoryum.

W obrbie jednak zajtych przez Prusy przy pierwszym
podziale Polski terytoryów od waciwych Prus niegdy
królewskich, po zaborze zachodnierai nazwanych, silnie wyró-
niaa si cz Wielkopolski, t. zw. obwód nadnotecki
(Netzedistrikt). Ju te w r. 1775 dla uatwienia zarzdu, jak

to i gdzieindziej robiono w pastwie pruskiem, wyodrbniono
ten obszar obwodu nadnoteckiego jako drugi departament
Prus Zachodnich, z zachowaniem zreszt cisej cznoci jego
zarzdu z naczelnym zarzdem caej prowincyi, a to w ten

sposób, i nie utworzono dla obwodu nadnoteckiego osobnej
kamery, lecz na czele administracyi postawiono wadz
kollegialn z nazw deputacyi kamery (Kammerdeputation)
z siedzib w Bydgoszczy, podporzdkowan kamerze kwi-

dzyskiej. Na czele tej deputacyi sta te prezydent kamery
kwidzyskiej; w skad jej wchodzili nadto, jak w kamerze,
dyrektor, radcy i asesorzy. I tej deputacyi kamery dla
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zaatwiania spraw sdowych dodano w r. 1782 osobn de-

putacy sdow.
Prowincya Prus Zachodnich podzielon zostaa, jak

byy podzielone i inne prowincye pruskie, na powiaty (Kreise);

powiatów utworzono 11, z których 4 przypaday na okrg"

nadnotecki. Na czele kadego powiatu sta radca ziemiaski

(Landrat), którego nominowa pocztkowo swobodnie król,

gdy w innych prowincyach pruskich miay stany prawo
propozycyi kandydatów; od r. 1787 przyznano i w tej pro-

wincyi szlachcie prawo przedstawiania kandydatów na landra-

tów, W tym te roku 1787 utworzono tu sejmiki powiatowe,

z szlachty zoone, majce prawo obradowania nad sprawami
powiatów, tyczcemi si policyi, towarzystw ogniowych i

kredytu.

Landrat by waciw pierwsz instancy administracyjn

i bezwzgldnie musia wypenia polecenia kamery. Do
pomocy mia sekretarza, poborc podatkowego, fizyka i

chirurga. Wadza landrata ograniczaa si jednak do obszaru

poza miastami (plattes Land), i to z wyczeniem domen i

wsi duchowiestwa; miasta, których liczono w caych Prusiech

Zachodnich 96, poddane byy pod nadzór i kierownictwo

osobnych urzdników, odpowiadajcych landratom, a noszcych
nazw radców podatkowych (Steuerrat); ustanowiono ich

szeciu (póniej siedmiu), a wadza kadego z nich obejmo-
waa miasta, lece w okrelonym okrgu; jednak Elblg-, a

póniej take Kwidzj^, Gdask i Toru, nie podlegay wadzy
radców podatkowych, lecz zostaway wprost pod nadzorem
kamer.

Podobnie, z niewielkiemi zmianami, zorganizowany zosta

zarzd innych, przy dwóch nastpnych rozbiorach zajtych

prowincyi. Prusy Poudniowe pocztkowo dzieliy si na

dwa departamenty: poznaski i kaliski, do których przyczony
;40sta tr/.eci, warszawski, po trzecim rozbiorze. Dla kadego
z departamentów utworzono kamer; miay one siedziby:

pierwsza w Poznaniu, druga pocztkowo w Piotrkowie, a od
r. 1798 w Kaliszu, trzecia — od r. 1795 — w Warsza\Tie.

Te trzy kamery poddane byy pod kierownictwo starszego

prezydenta Prus Poudniowych, który by równoczenie pre-

zydentem kamery warszawskiej i w Warszawie rezydowa;
kamery: poznaska i kaliska miay na czele nie prezydentów.
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lecz tylko dyrektorów, którzy zastpowali starszego prezydenta.

Podporzdkowane te kamery byy do roku 1799 ministerstwu

lskiemu, którego siedziba znajdowaa si w Wrocawiu,
nastpnie za gównemu dyrektoryum w Berlinie.

Nieco odmiennie uregulowano tu pocztkowo kom-
petency kamer; w r. 1795, ju po utworzeniu kamery war-

szawskiej, wydano spcyalny regulamin dla tej prowincyi

(sudpreussisches Ressortreglement), który prawie wszystkie

bez wyjtku sprawy administracyjne przekaza kamerom, bo
take nalece dotd do rejencyi sprawy zwierzchnictwa

pastwowego, orar duchowne katolickie (protestanckie zostay

jeszcze przy rejencyach) i szkolne; zachowa jednak kamerom
jeszcze jurysdykcyc, któr miay poprzednio. Dla tych spraw
sdowych przy kamerach potworzono i tu osobne deputacye

sdowe. Sprawami sanitarnemi zajmoway si przy kamerach
utworzone' Collegia medica et sanitatis.

Sprawy celne i podatków konsumcyjnych (akcyzy) nie

naleay tu do kamer, lecz byy oddane specyalnym dyrek-

cyom, z osobna w kadym departamencie utworzonym.

W departamencie poznaskim byo powiatów 17, w
kaliskim po nowym podziale pozostao ostatecznie tylko 1

1

(pierwotnie byo 27), w warszawskim, gdy go zorganizowano,

utworzono powiatów 10. Organizacya wadz powiatowych bya
takasama, jak w Prusiech Zachodnich; taksamo byli landraci

i steuerraci; Warszawa jednak podlegaa wprost kamerze.

Byo i tu radców podatkowych mniej, ni landratów (tych

tylu, ile powiatów), bo tylko 12, t. j. 6 w departamencie

poznaskim, a po 3 w dwóch drugich departamentach.

Prusy Nowowschodnie rozpaday si na dwa depar-

tamenty: pocki, który zaczto organizowa pocztkowo
— przed trzecim rozbiorem — jako departament Prus Pou-
dniowych, i biaostocki; kamery miay siedzib w miastach,

nadajcych nazw departamentom, t. j. w Biaymstoku i

Pocku. Kompetency kamer uregulowano dla Prus Nowo-
wschodnich przez osobny regulamin w r. 1797 (neuost-

preussisches Ressortreglement), znowu w nieco inny sposób,

ni gdzieindziej, a to tak, i kamerom nie tylko oddano,

podobnie jak w Prusiech Poudnionych, wszystkie bez wyjtku
sprawy administracyjne, ale, przeprowadzajc — po raz

pierwszy wogóle w Prusiech — cisy rozdzia ,adminisracyi
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i sdownictwa, odebrano im te jeszcze sprawy sdowe, które

miay poprzednio, i przekazano rejencyom; z tego powodu
przy tych kamerach nie byo deputacyi sdowych, gdy nie

miay sdownictwa. Kamery Prus Nowowschodnich od pocztku

zaraz poddano wprost bezporednio pod gówne dyrektoryum.

Powiatów liczy departament pocki 6, biaostocki 10. Na
czele te stali landraci; po raz pierwszy mia ich nominowa
swobodnie król, nastpnie mieli by wybierani przez ludno
powiatu w sposób, którego nie okrelono bliej; do tego

jednak nie przyszo. W stosunku do innych prowincyi o

tyle tu inaczej zorganizowano zarzd powiatów, i nie utwo-

rzono osobnych radców podatkowych, tak e landratowi

podlegay równie sprawy samorzdu i policyi w miastach.

Za to dostali landraci zastpców staych pod nazw radców

powiatowych (Kreisrat), którzy obok zastpstwa landrata mieli

powierzone funkcye poborców podatkowych. W roku 1797

ogoszono dla urzdników powiatowych w Prusiech Nowo-
wschodnich szczegóow instrukcy.

2. Wyznania. Koció katolicki. — Prawa
narodowoci polskiej.

Literatura: Baer, Westproussen, § 16 B i 28; rrnmers, Das
Jahr 1793, rozdz. 14; Bchcm-Schwirzbach, Friedrich der GroUo; Tene,

Dur Netzedistrikt ; Zimmermann, Fryderyk Wielki.

• Wyznania. Koció katolicki. Przy przy-

czaniu ziem polskich gosio pastwo pruskie zasad równo-

uprawnienia wyzna i swobody wyznania, oraz wykonywania

administracyi i sdownictwa bez wzgldu na wyznanie.

Zmienia religi wolno byo po skoczeniu 14 lat ycia.

Swobod wyznania stwierdzi te i landrecht pruski, wprowadzony

w Prusiech Zachodnich w ycie w r. 1794.

Koció katolicki, koció przewanej czci mieszkaców
Prus . Zachodnich, uznany by przez pastwo; za koció
publiczny uznawa go te i landrecht pruski. W stosunku

do niego jednak, zaraz po przyczeniu prowincyi polskich,

wystpiono z temi wszystkiemi ograniczeniami, które niosy
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Z sob zasady owieconeg-o absolutyzmu i pastwa policyjneg-o.

Poddano wic koció pod nadzór pastwa, który w zasadzie

wykonywaa rejencya. Zakazano ogaszania buli papieskich,

jak równie rozporzdze biskupów bez zg-ody wadzy; kore-

spondencya katolików z Rzymem mog-a by prowadzon
tylko przez porednictwo agenta pruskiego przy Watykanie.

Król pruski dla siebie da tych praw co do obsadzania

g-odnoci kocielnych, które mia król polski, zwaszcza co

do biskupów i opactw; nadawanie urzdów kocielnych niszych

przez biskupa uzaleniano od zg-ody rzdu. Wizytacyi dyecezyi

dokonywali biskupi, wzg-ldnie ich ocyaowie, przy wspó-
udziale komisarza wieckieg-o, który mia czuwa, by przy

tej sposobnoci nie mieszali si do spraw wieckich. W
r. 1776 zmniejszono ilo wit — w porozumieniu jednak

z Rzymem. Og^raniczono te sdownictwo kocielne; pozo-

stawiono je kocioowi co do spraw czysto duchownych, oraz

co do kwesty waneci maestwa, gdy inne sprawy (take

o patronat i dziesicin), zarówno co do osób duchownych,
jak wieckich, przekazano wycznie sdom pastwowym.
Zakazano w sdach kocielnych nakada kar wielkiej eks-

komuniki. Oddzielenia tych czci dyecezyi, które dostay
si pod panowanie pruskie, od dyecezyi, przy Polsce pozo-

staych, nie udao si Prusom przeprowadzi; biskupi jednak,

w Polsce rezydujcy, zamianowali dla tych kawaków swoich

dyecezyi osobnych oficyaów.

Duchowni, zwaszcza proboszczowie, musieli spenia
róne funkcye pastwowe, ogasza rozporzdzenia wadzy,
przedkada wykazy z metryk rejencyi i t. d. Poddano kontroli

take i klasztory. Czciowo przeprowadzono oddzielenie

klasztorów od prowincyi polskich. Wstpowa do zakonu

wolno byo tylko za zgod rejencyi; pozwolenie teje rejencyi

byo koniecznem dla wyjazdu zakonnika do innego klasztoru

za .granic pastwa.
I stosunki majtkowe kocioa poddano uregulowaniu

ze strony wadzy. Przeprowadzono rozdzia dochodów instytucyi

kocielnych, a ksiy, stojcj^-ch na ich czele; rachunki

instytucyi kocielnych podlegay kontroli rzdu. Nie wolno
byo bez zgody rzdu kocioowi ani sprzedawa nieruchomoci,
ani nabywa. W r. 1802 okrelono spraw rozkadu ciarów
budowy, czyli restauracyi budynków kocielnych. Posiadoci
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kocielne objto w zarzd pastwa, a beneficyatom przyznano
w zamian za to kompetencyc, wynoszc 50 "/o czystego
dochodu majtku, t. j. po potrceniu kosztów administracyi.

Zasadnicze przepisy, ograniczajce koció katolicki,

znalazy si take w landrechcie pruskim, a wic zakaz bez-

porednich stosunków z Rzymem, wydawania rozporzdze
przez biskupów bez zgody wadzy pastwowej i t. d. Zasada
^terytoryalnoci" kocioów, któr przyjo prawo pruskie, a

landrecht formuowa, w stosunku do kocioa katolickiego

przeprowadzi si przecie nie daa.

Po przyczeniu dalszych czci ziem polskich, tych-

samych i w nich trzymano si zasad co do urzdzania
stosunków katolickiego kocioa. Jedynie na razie nie odjto
tam kocioowi jego majtku, a nakazano, by duchowni z

czystego dochodu poow oddawali pastwu; w r. 1796 jednak
i ti^ t kwesty unormowano tak, jak w Prusiech Zachodnich,
t. j. objto majtki kocielne w zarzd pastwa, a duchownym
wyznaczono t. zw. kompetency w wysokoci 50 Vo czystego

dochodu z nalenego im majtku. W r. 1801 wydano dla

Prus Poudniowych i Nowowschodnich obszern oidynacy,
regulujc pobory, które mieli otrzymywa duchowni jako

iura stolae.

Prawa narodowoci polskiej. Pastwo
pruskie uznawao jeszcze w peni zasad podziau spoeczestwa
na stany, podobnie jak Polska, a nawet czciowo w wyszej
mierze, ni Polska, która zwaszcza w konstytucji 3. maja 1791

i poprzedzajcej j ustawie o miastach mieszczanom znaczne

przyznaa prawa. Jednake stany, odgraniczone od siebie,

nie miay ju w Prusiech tych praw i swobód, które dawniej

posiaday, a które, w Polsce w tak szerokiej mierze przyznane

szlachcie, rozszerzono — przez konstytucy z r. 1791 — na
miasta, a czciowo nawet na ydów. Szlachcie w Prusiech

pozostao tylko wyczne obok króla i kocioa prawo do
posiadania na wasno ziemi, cho ju dopuszczano mieszczan
— ale wyjtkowo — do nab)'wania nieruchomoci poza-

miejskich; taktyczn miaa ona przewag w urzdach, ale ju
nie prawn. Lecz nie miaa nawet szlachta zapewnionej

nietykalnoci osoby, cz)' mieszkania; druk podlega ostrej

cenzurze.
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W nabytych terytoryach rzd pruski musia si liczy

z odrbnoci narodowoci ludnoci, nie znajcej nawet jzyka

niemieckieg-o, zwaszcza w stosunku do szlachty, która najwicej

tracia wskutek pozbawienia jej narodowego pastwa. Jedynie

w Prusiech Zachodnich oraz w miastach polskich, bliej

g-ranicy pruskiej lecych, byo troch wicej ludnoci

niemieckiej. Z koniecznoci jzyk polski wió, przynajmniej

w pewnej mierze, musia by uwzgldniony. W Prusiech

Zachodnich przecie odrazu wprowadzono w administracyi i

sdzie wycznie jzyk niemiecki. A i w czciach Polski,

zajtych przy drugim i trzecim rozbiorze, wprowadzono
równie urzdników niemieckich, a polskich usunito; jzyk
niemiecki st& si urzdowym w administracyi, lecz rozpo-

rzdzenia wadz ogaszano take po polsku. Jzyk niemiecki

wprowadzono take do sdownictwa z wprowadzeniem procedury

pruskiej; ze wzgldu jednak na wywoane tem niezadowolenie

ludnoci nakazano w r. 1795 rejencyom, które byy gównie
sdami dla szlachty, pozwy i wyroki tómaczy w caoci
lub w streszczeniu na polskie; obiecano nadto wyjtki z

procedury ogosi po polsku, do czego jednak nie doszo.

Zarzdzono te, by przy rejencyach byo ustanowion5^ch po
trzech asesorów honorowych z poród szlachty i duchowiestwa,

mówicych po acinie, niemiecku lub francusku, a po jednym
przy komisyach sdowych; funkcyi pierwszych nie okrelono

bliej, ostatni byli w praktyce tómaczami i dozorcami da-

wnych ksig sdowych polskich. Asesorowie mieli pochodzi
z wyborów, lecz pierwszych mianowano, i tak byo i potem.

Obok wprowadzenia jzyka niemieckiego do urzdów
i sdów i mianowania urzdnikami prawie bez wyjtku
Niemców, rzd pruski dy do wzmocnienia elementu niemiec-

kiego w uzyskanych prowincyach przez kolonizacy Niamcami.

Przedewszystkiem kierowano kolonizacy do obwodu nadno-

teckiego, a prowadzono j take w Prusiech Poudniowych i

Nowowschodnich. Znaczne dobra rozdawano midzy szlacht

prusk, lecz starano si przedewszystkiem ciga ludno
wociask oraz miejsk. Kolonistom-wociaom zwracano

koszty podróy, dawano strawne a do wyszukania zajcia,

pacono premie od morg"i wykarczowanej ziemi, dostarczano

mieszka, przyznawano dziedziczne prawo do ziemi, darowy-

wano poow zapomog^i, dawanej w dobytku na zagospo-
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darowanie si, uwalniano na lat kilka od podatków i poboru
do wojska. Ci, którzy w miastach osiadali, otrzymywali

równie zwrot kosztów podróy, a nadto bezpatnie konsens,

wcale due zwolnienia od podatków pastwowych i miejskich,

a nawet zapomogi na sprawienie warsztatu. Rzd pruski

dyJ równie do niemczenia ydów, którym te i nazwiska

ponadawano wtedy niemieckie.

3. Miasta. — ydzi.

Literatura: Baer, Westpreustsen, rod. 22 i 23; Trumera,
Das Jahr 1793, rozdz. 10 i 12; Baer, Die Beh6rdenverfassung in West-
preussen, IV. 4.

Miasta. I miasta, które za czasów polskich posiaday
rozlegy samorzd i autonomi w obrbie swoich granic,

'podda rzd pruski odrazu po zajciu pod siln kontrol ze

strony pastwa. Nanowo te zorganizowa ich zarzd, poz-

bawiajc je tych swobód w ustanawianiu wadz miejskich, które

miay poprzednio. Na czele kadego miasta w Prusiech

Zachodnich mia sta magistrat, który zastopowa dawn rad
miejsk, nieraz te magistratem zwan; liczba jednak czonków
magistratu miaa by znacznie mniejsza, a czonkowie magi-

stratu doywotnimi, wbrew poprzedniej polskiej praktyce,

która przepisywaa zwykle coroczne w}bory, i jiie honorowymi,
lecz patnymi. Ureguloway te kwestyc dwa regulaminy z r.

1773, osobny dla Elblga i drugi dla wszystkich innych miast.

W skad magistratu wchodzili dwaj burmistrze: jeden

policyjny, drugi sdowy, kasy er, radca i pisarz miejski; jedynie

w Elblgu skad magistratu by peniejszy, gdy nalea do niego

starszy burmistrz (Oberbiirgermeister), jeden burmistrz poli-

cyjny, dwaj sdowi, oraz 14 radców miejskich i 4 pisarzy.

Pierwszych czonków magistratu zamianowa rzd, nastpnie
miay na wakujce miejsca wybiera same magistraty, z za-

strzeeniem jednak potwierdzenia wybranych ze strony

rejencyi lub kamery. W praktyce w niewielu tylko miastach
.

mona byo — ze wzgldu na brak funduszów — ustanowi
po 2 burmistrzów; w Prusiech Zachodnich w 6 miastach

dao si to przeprowadzi, zgoa ani w jednem miecie w
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obwodzie nadnoteckim. Albo wic czono obowizki obu
burmistrzów w jednej osobie, dajc od takiego burmistrza

posiadania wiadomoci sdowych, albo te oddawano sdo-
nictwo najbliszym sdziom dominialnym. e jednak po-
czenie obu urzdów burmistrzowskich okazao si rzecz
niekorzystn, zaradzano temu potem w ten sposób, i jednym
z burmistrzów mianowano pisarza. W przewanej iloci miast

w obwodzie nadnoteckim zostawiono nawet dawne magistraty,

zoone z honorowych czonków, lub te tymczasowych
ustanawiano burmistrzów. Póniej przeprowadzono — przy-

najmniej czciowo — reformy, które inaczej okreliy ustrój

wadz sdowych miejskich, jak o tem niej bdzie mowa, tak,

e pod koniec tej epoki z wyjtkiem trzech miast wszdzie
ju istnieli burmistrze policyjni.

Sprawy zaatwia magistrat jako poczony (vereinigter

Magistrat) albo te w odrbnych departamentach, na które

si dzieli: policyjnym i sdowym. Do poczonego magi-
stratu naleay waniejsze sprawy administracyi miejskiej, które

okrelano jako tyczce si statum publicum miasta: nomi-
nacye urzdników miejskich, kwestye przywilejów, praw i

granic miasta, nakadanie podatków i opat, zaciganie dugów,
prezenty i t. d. Inne sprawy administracyjne, które tyczyy
si statum oeconoraicum, oddane byy departamentowi poli-

cyjnemu magistratu, za departamentowi sdowemu sprawy
sdowe. Kontrol nad miastami, bardzo drobiazgow, wcho-
dzc w szczegóy zarzdu, zwaszcza co do skarbowoci
miejskiej, sprawowali radcy podatkowi.

Gdy po drugim rozbiorze Polski przyczono do
prowincyi Prus Zachodnich Gdask i Toru, zarzd tych miast
— po tymczasowych zarzdzeniach — zorganizowano w r.

1794 ju trwale, ze wzgldu na wielko tych miast nieco

inaczej, ni gdzieindziej. Oba te miasta podporzdkowane byy
nie radcom podatkowyr, ale wprost kamerze. W Gdasku
na czele magistratu sta dyrektor z tytuem prezydenta miasta,

a do magistratu naleao 10 radców; z nich dwóch byo
syndykami, starszy z tytuem burmistrza, z omiu za pozo-
staych piciu miao by uczonych, a trzech kupców. Prezy-

denta mianowaa wadza, sam magistrat wybiera innych czon-
ków magistratu. Sprawy administracyi miejskiej naleay
wycznie do magistratu; sd by zorganizowany dla Gdaska
zupenie odrbnie.
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Nadto Gdask — jedyne z miast Prus Zachodnich —
otrzyma rad miejsk, zoon z 8 czonków z poród kup-

ców, 4 z poród kramarzy i 4 z poród rzemielników
(a od r. 1803 jeszcze 4 z wyrobników); wyboru ich dokony-
wali starsi waciwych zwizków. Zakres dziaania tej rady

miejskiej by jednak bardzo ograniczony, miaa bowiem tylko

ji^os doradczy, {)rawo wj:^ldania w rachunki miejskie i wyra-

ania o nich opinii, oraz pewien wspóudzia w sprawach

kocielnych, szkolnych, fundacyjnych i dobroczynnych.

Ze wzgldu na to, i Gdask nie podlega radcy podat-

kowemu, musia by utworzony dla spraw policji osobny
urzd. Stworzono osobn dyrekcyc policyi. Dyrektorem
policyi, jako commissarius loci, by stale prezydent miasta,

który w tym charakterze mia dodanych do pomocy trzech

czonków magistratu jako asesorów; im podporzdkowane
byy l^ezporcdnio trzy okrgi, na które miasto si dzielio.

Kady okrg dzieli si na 4 rewiry, ktorjmi zarzdzali komi-

sarze policyjni.

W Toruniu urzdzono organizacy miasta na wzór

Elblga, wadz wic sprawowa magistrat, który bd jako

poczony zaatwia sprawy, bd te w dwóch departamentach,

na które si dzieli. Do magistratu wchodzi starszy burmistrz,

burmistrz sdowy, starszy sdzia, burmistrz policyjny, trzej

radcy miejscy i 2 asesorowie kupieccy, obierani — z wyjt-

kiem dwóch pierwszych, których nominowa król — przez

magistrat, ale zatwierdzani przez kamer, wzgldnie rejencye.

I w Toruniu starszy burmistrz by równoczenie jako commis-
sarius loci dyrektorem policyi; sprawy policyi zaatwia

pocztkowo departament policyjny rady, lecz ju w roku 1796

utworzono osobn dyrekcy policyi, kierowan zreszt dalej

przez starszego burmistrza.

Na tsam mod, co w Prusiech Zachodnich, urzdzono
miasta take w Prusiech Pouilniowych i Nowowschodnich.

Zorganizowano wszdzie magistraty, z niewielu czonków
zoone, i to mianowanych doywotnio, oraz patnych; wyjt-
kowo przy ustanawianiu nowych czonków magistratu uwzgldniano

propozycye kandydatów, podawane przez magistrat, w wyszej

mierze pretcnsye panów miast prywatnych do obsady magi-

stratu. Jednake ustanowienie osobnych burmistrzów sdo-
wych, które i tu chciano przeprowadzi, natrafio na znacz-

HiNtiryn u<!troiu Polski w tarysi'- T. III -
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niejsze jeszcze, ni w Prusicch Zachodnich, trudnoci,

tak e ledwie nieznaczna cz miast miaa podwójnych
burmistrzów: w departamencie poznaskim 9 miast, w kalis-

kim 7, w warszawskim 4 i t. d, I tu kontrolowali miasta —
take prywatne — radcy podatkowi; rewizyi rzdu ulegay
budety, zatwierdzeniu wszystkie waniejsze uchway.

Ze wzgldu na sabo liczebn i gospodarcz wielu

miasteczek chciano niektóre z nich przemieni na wsie, od
czego jednak odstpiono. Reformy wniosy wicej adu i

porzdku do zarzdu miast, lecz, uzaleniajc ca dziaalno
magistratów od rzdu, zabiy ten samorzd, jaki miasta te

miay za czasów polskich. Pod koniec tej epoki przecie zrozu-

miano potrzeb samorzdu i jego warto, zaczto przygotowy-
wa reform ustroju miast, która znowu miaa im samorzd
przywróci: do urzeczywistnienia jednak tych planów nie

doszo.

ydzi. Pastwo pruskie zajmowao, gdy przyczono
do niego czci polskie, oddawna bardzo niechtne stanowisko
wobec ludnoci ydowskiej, uwaajc powikszanie si jej za

szkodliwe zwaszcza ze wzgldów gospodarczych. Ju w regu-

laminie dla ydów z roku 1750 ujte zostay najwaniejsze
przepisy co do traktowania ydów, a pozosta on norm,
wedug której postpowano przez cay ten okres take
wzgldem ludnoci ydowskiej w polskich dzielnicach.

Regulamin z r. 1750 odrónia ydów chronionych
(Schutzjudenfamilien) od innych. Ci inni mieli by wogóle
z pastwa usunici. Midzy chronionymi odrónia regulamin
dwie grupy: zwyczajnych i nadzwyczajnych. Nalecy do
pierwszej mieli przyznane prawo zamieszkiwania dla siebie,

a kady z nich prawo to móg przekaza jednemu z dzieci;

w drugiej grupie prawo to byo tylko osobicie przyznane. Przy-

znanie prawa zaleao od wysokoci majtku, posiadanego przez
yda. Zakazane im byo trudni si rzemiosami cecliow\'mi,

jak równie wielu dziaami handlu, oraz handlem obiionym.
Mieli te ydzi mieszka wycznie po miastach; pobyt na
wsi by im zakazany. ydzi chronieni mieli prawo opieki

dla swego kultu i wylaierania rabinów, których ogranicza
regulamin do funkcyi cile religijnych. Pacili ydzi specyalne
opaty, za które odpowiadali solidarnie ydzi caej prowincyi.

Po zajciu Prus Zachodnich przyznano prawo zamiesz-
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kiwania tame tylko ydom, mop"cym si wykaza majtkiem
1.000 talarów; ydów biednych za zupenie usunito z daw-

nych Prus Królewskich ju w r. 1773, a jedynie nieco

liberalniej postpiono w stosunku do ydów z trzech miej-

scowoci, koo Gdaska lecych, którzy przyrzekli stara

si o to, by szkodzi Gdaskowi, nalecemu jeszcze do Polski;

otrzymali te oni wspólny przywilej opieki, któreg"o przepisy

zreszt zgodne byy z regulaminem z r. 1750. W nastpnych
latach usunito — ale nie tak nagle, bo w cigu kilku lat,

do r. 1781 — biednych ydów z obwodu nadnoteckiego; tu

ogldniej nieco postpowano, zwaszcza co ydó^j mieszka-

jcych na poudnie od Noteci. Na ogó usunito z Prus

Zachodnich koo poowy ydów.
Ci ydzi, którzy pozostali, musieli si przenie do

miast, o ile poprzednio po wsiach mieszkali; wyranie te
w r. 1773 usunito te prawa, które miay niektóre miasta

polskie, i w nich nie wolno byo ydom zamieszkiwa.

W r. 1786 dopiero pozwolono ydom w tej prowincyi na

wybór starszych, asesorów i skarbników, i przepisano dla

nich osobn instrukcye. Starsi mieli te czuwa, by nic

przebywali w miastach ydzi niechronieni, i co kwarta
przedkada wykazy urodze, maestw i mierci. Skarbnicy

cigali rónego rodzaju opaty od ydów na rzecz pastwa
idce.

W prowincyach, które Prusy nabyy przy drugim i

trzecim rozbiorze Polski, oczywicie ju nie mogo by mowy
o wysiedlaniu ydów na tak skal; przecie ydów obcych
wydalano, dozwalano im tylko na czasowy przyjazd. W r. 1802

dozwolono ydom przemieszkiwa we wszystkich miastach

bez ograniczenia, nawet nalee do cechów; nie usunito ich

te bezwzgldnie ze wsi, ale bardzo ograniczono co do mo-
noci zarobkowania. Zreszt ograniczenia i tu tesame wprowa-

dzono, co gdzieindziej.

Ju w r. 1793 uzaleniono w Prusiech Poudniowych
mono zawierania maestw przez ydów od uzyskania

konsensu ze strony wadzy, za konsens ten dozwolono
wydawa tylko w pewnych warunkach, jeli narzeczony

wykaza, i jego ojciec i dziad byli tu osiadli, jeli mia ju
lat 25, posiada 1.000 talarów majtku lub trudni si
uczciwem zajciem, które wystarczao na utrzymanie rodzin}',
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przesiedli si do miasta, o ile na wsi mieszka, i zobowiza

uici opat za konsens. Utrudniao to, uniemoliwiao

wprost zawieranie maestw przez ydów; w r. 1795 zniesiono

te ograniczenia, zacliowujc jednak zasad konsensu na ma-

estwa ydowskie wraz z opatami. W r. 1797 wydano

generalny regulamin dla spraw ydowskich dla Prus Poud-

niowych i Nowowschodnich, zawierajcy mniej wicej te

ograniczenia, które obowizyway w innych prowincyach.

Urzdzono te cile kahay, a rabinom odebrano funkcye

sdowe, jakie mieli poprzednio za czasów polskich.

Ani czci wic nie pozostao ydom z tych swobód,

które posiadali za Rzeszypocpolitej, jak równie z tego samo-

rzdu, który bv im w polskiem pastwie przyznany.

4. Wocianie,

Literatura: Knopp, Bauernbefreiung, t. I, rozdz. 1; Baer,

Westpreussen, rozdz. 17; Prumers, Das Jahr 1<93, rozdz. 9; Guradzc,

Der Bauer.

W stosunku do ludnoci wociaskiej rzd pruski jeszcze

przed nabyciem ziem polskich wszed na drog reform w

kierunku poprawy jej bytu; bardzo drobne to jednak byy

zarzdzenia. Dalej poszo dopiero rozporzdzenie z r. 1773,

wprowadzone w ycie take w Prusiech Zachodnich wraz

z obwodem nadnoteckim; w pewnych przypadkach wocianin,

jeli chcia odej, musia by wedug tego rozporzdzenia

zwolnionym przez pana, a to jeli gdzieindziej móg osi
na lepszem prawie, bo jako wolny wocianin, albo gdy chcia

uda si na studya, by obj jaki urzd, gdy pan le si

z nim obszed, bez ziemi go sprzeda lub darowa, lub te me

móg mu da takiego zajcia, by z niego wyy; dziewczyna

moga opuci wie, gdy za m wychodzia. Jednake me

mogli da uwolnienia ci, co si dopucili przestpstwa,

tacy, którzy tylko dlatego chcieliby odej, i im si me

chciao siedzie na miejscu, jeli we wsi byy wolne gospo-

darstwa, jeli gdzieindziej take byby tylko poddanym,

przeciw niemu toczyy si nieskoczone jeszcze procesy, lub by
obowizany do suenia na dworze. W razie jeli poddany
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uczy si rzemiosa na koszt pana, to nie móg opuci wsi

a po upywie lat 10. Odchotlzcy jednak musieli panu zoy
przy odejciu opat, a to zalenie od wieku i pci od 3 do
20 talarów: nie pacia nic dziewczyna, jeli wychodzia zam za \volneg"o wocianina, nie pacili ci, którzy odchodzili

z tego powodu, i pan si z nimi le obchodzi, jak równie
wocianie z domen pastwowych, przenoszcy si do innych

domen. Obok tych pewnych wolnoci w opuszczaniu wsi

rozporzdzenie to nadto przynosio ulgi w wymiarze wiadcze;
ograniczono robocizn do dw^óch dni na tydzie w lecie,

a do jednego w zimie od cao-rolników, a to jako robocizn
sprzajn lub piesz; do teje granicy zmniejszono take
robocizn od pó-rolników, i to wycznie jako robocizn
piesz, okrelono te dokadnie sposób wymiaru robocizny.

Te ulgi w robocinie tyczyy si jednak nie wszystkich

wocian, jak przepisy o monoci opuszczania wsi, lecz

jedynie tych, którzy byli osiadli w domenach. W prywatnych
dobrach wymiar wiadcze mia by oparty na umowach;
gdzie nie byo kontraktu, miano go zawrze do roku, po
roku za sdy, o ileby kontraktu nie byo, mial\' przyjmowa
jako rnaximum robocizny to jej okrelenie, jakie w rozpo-

rzdzeniu byo przyjte dla wocian w domenach.
Uzupenienie niejako tych zarzdze zawiera rozkaz

gabinetowy z r. 1777, który tjczy si zapewnienia wocianom
prawa do gruntu, mianowicie gwarantowa, i dzieciom wocian,
którzy nie mieli prawa dziedzicznego do gruntu, nie bd
odbierane gospodarstwa; i ten jednak przepis zosta wydany
jedynie dla wocian, siedzcych w domenach.

Nastpne lata coraz to nowe przynosiy zarzdzenia,

bd ogólne, bd te specyalne, w kierunku ochrony wocian.
Nakazywano spisywanie inwentarzy, ktorcby byy podstaw
do regulowania i rozstrz\-gania tych stosunków, co jednak

nie zostao w praktyce w peni przeprowadzone, uregulowano

spraw procesów midzy poddanymi a panami, a zwaszcza

wprowadzono przepisy, jeszcze w r. 1749 dla inn\ch prowincyi

wydane, o zakazie pozostawiania przez jiana pustk gruntów

wociaskich lub wczania takich gruntów do folwarków

(t. zw. Bauernschutz), groc za to karami, oraz wprowadzono
zasad niepodzielnoci gospodarstw wociaskich, ograniczajc

jednak dziedziczenie do braci i sióstr.
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Przepisy, tyczce si stosunków wociaskich, w tych

latach wydane, zostay niejako skodyfikowane w landrcchcie,

ogoszonym w r. 1794; opieray si odpowiednie artykuy
landrechtu zwaszcza na rozporzdzeniu z r. 1773.

Gdy przyczono do Prus dalsze czci dawnego
pastwa polskiego, wkrótce w nich wprowadzono landrecht,

a z nim i te przepisy, które wocian chroniy. Nakazy
sporzdzania inwentarzy i tu wydawano, by zyska podstaw
do zarzdze i rozstrzygni, lecz ich nie przeprowadzono
w peni. Zakazywano przyczania gruntów wociaskich do
folwarków, rugowania wocian z gruntów, jak tylko z powodów,
które podawa landrecht, dawania im nowizn za grunty uprawne,

zamiany paszczyzny sprzajnej na piesz, pogarszania stano-

wiska prawnego wocianina chyba za zgod wadzy, wydawano
spccyalne przepisy co do wysokoci okupu patnego przez

wocianina przy opuszczaniu wsi i t. d.; w domenach starano

si przej do systemu wieczystych nada ziemi.

Stanowisko ludnoci wiejskiej nieco wic si poprawio,

zasadniczych jednak zmian ta epoka nie przyniosa. Byy
to wszystko jeszcze tylko zarzdzenia poowiczne, duo w tyle

zostajce n. p. za temi, które w tym czasie przeprowadzono

ju w Galicyi.

Ustrój wsi pozosta bez zmian wikszych; wprowadzono
tylko do niego czynnik nadzoru pastwa. Sta wic na czele

wsi dalej sotys, dziedziczny lub obierany przez gmin, albo

mianowany przez pana wsi, lecz go potwierdza landrat. Do
pomocy mia awników i pisarza, których mu zwykle dwór
dodawa, lecz za zgod landrata. By ten sotys gow
samorzdu wiejskiego, zwoywa gromad na obrady, lecz

o ich wyniku musia co miesic zawiadamia landrata. Podlega
te i panu, wic wykonywa jego zarzdzenia, o ile byy
zgodne z przepisami wadzy pastwowej. Przedewszystkiem

jednak sta si organem wadzy pastwowej, ogasza jej

zarzdzenia, przestrzega, by je wypeniano, pilnowa wyko-
nywania robót publicznych, ciga podatki, rozkada na
gmin dostaw furau dla wojska, czuwa nad dostarczaniem

podwód i koni, wykonywa policy miejscow i t. d. Te
obowizki przedewszystkiem go zajmoway. Za prace swoje

mia pewne ulgi od ciarów na rzecz pastwa i dworu,

a podobnie mieli je — lecz w szczuplejszej mierze —
pomagajcy mu awnicy.
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5. Sdy i prawa.

Literatura: Holsche., Geographie und Statistik; Mei^<tncr,

Gerichtsverfassung; Prumers, Das Jahr 1793, rozdz. 6; Baer, Wust-
preussen, rozdz. 11— KJ; Tene, Die Beh6rdcnverfa.ssung in Wcst-
preusson, IV. 2; Bornhak, Prou.ssischo Staats- und Rechtsgeschichto,
rozdz. 6 i 8.

Sdy. Sdownictwo w Prusiech Zachodnich zorg^ani-

zowano zaraz po zaborze na modo prusk z usuniciem
wszystkich poprzednio istniejcych sdów polskich, jak sdy
ziemskie, grodzkie i t. d. Jako sd dla szlachty i dla osób
wyjtych z pod jurysdykcyi sdów niszych (t. zw. osób
eg"zymowanych), t. j, duchowiestwa i urzdników, z obszaru,

który przy[)ad Prusom od Polski (t. j. wraz z Warmi),
powoano w roku 1773 do ycia sd pod nazw: Oberhof-
und Landg^ericht w Kwidzyniu, który w tyme jeszcze roku

przemianowano na rcjency zachodnio-prusk (Westpreussische

Kcgicrung) By to sd kolleg^ialny a skada si z prezydenta,

wiceprcz)'denta i radców rejencyjiiych. Do tcg"o sdu naleay
w I. instancyi sprawy — nie wszystkie jednak — cywilne i

karne, oraz opiekucze i hipoteczne, a nadto ze spraw

administracyjnych sprawy tyczce si zwierzchnictwa (prawno-

publiczne), duchowne i szkolne. Apelacye od rcjcncyi szy
do sdu (Hofg^ericht) w Królewcu, a od nicg^o rewizy
wnoszono do sdu najwyszego (Obertribunal) w Berlinie.

Nadto rejencya stanowia sd 11. instancyi dla sdów niszych,

lecz nie we wszystkich sprawach, w mniejszych bowiem, przez

te sdy zaatwianych, apelacya sza otl jedneg-o sdu niszcg^o

do drug-iego, wedug" specyalnie ustanowionego porzdku.
Przy rejencyi znajdowao si kollcgium karne, zoone

z dyrektora i radców kryminalnych, które prowadzio ledztwa
w sprawach karnych, przychodzcych przed rejency w I.

instancyi, oraz wygotowywao opinie dla rejencyi co do
potwierdzania wyroków karnych, wydawanych pizez sdy nisze.

Nie wszystkie sprawy cvwilne i karne szlachty i osób
eg"zymowanych oddano rejencyi; czciowo naleay one do
sdów t. zw. landwójtowskich (I^andyogteigerichte). Utworzono
ich w roku 1773 pi, a powikszono t ilo.4 w roku 1775
do szeciu. Tym silom te oddano sprawy karne osób,

podlegajcych sdom t. zw. Domiinenjustizamter, bo te sdy
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spraw karnych nie zaatwiay. Skada si kady z sdów
landwójtowskich z dyrektora, radcy sdowego (lustizrat) i

sekretarza majcego wotum.

Nie wiele lat jednak utrzyma si ten ustrój bez zmiany;

ju w roku 1781 wydana zostaa dla tych sdów obszerna

ordynacya, w nastpnym roku wprowadzona w ycie. Pozo-

stawiono rejency w Kwidzyniu, jednake zmniejszono tery-

toryum, na które si rozciga odtd miaa jej dziaalno;
wprawdzie bowiem poddano jej prawie cay powiat kwidzyski,

ju poprzednio pod wzgldem administracyi zaliczony do

Prus Zachodnich, lecz wyczono Warmi, która miaa si
sdzi w Królewcu, oraz okrg nadnotecki, dla którego

utworzono nowy sd w Bydgoszczy z nazw Hofgerichfu.

Sd ten zorganizowany zosta na wzór rejencyi jako kollegialny,

zoony z prezydenta i radców (Hofgerichtsrate i Assistenz-

riite). Tym sdom, rejencyi w Kwidzyniu i sdowi w Byd-

goszczy, na równi kademu co do jego obszaru, oddano
wszystkie bez wyjtku sprawy cjMyilne i karne, jak równie
opiekucze i hipoteczne, szlachty i osób egzymowanych,
oraz apelacye od sdów niszych.

Sprawy jednak administracyjne, t. j. tyczce si zwierzch-

noci, duchowne i szkolne, pozostay przy rejencyi w Kwidzyniu.

która je decydowaa w penym skadzie. Inne sprawy rejencya

ta zaatwiaa w senatach, których dwa w niej utworzono.

Pierwszy senat zaatwia sprawy sdowe, przychodzce do
rejencyi w pierwszej instancyi, oraz apelacye od sdów niszych
i od sdu w Bydgoszczy, drugi senat stanowi drug instancy
dla spraw zaatwianych w pierwszej instancyi przez pierwszy

senat. Rewizya sza do najwyszego trybunau w Berlinie.

Sprawy, które sdzi pierwszy senat w drugiej instancyi, mona
byo wnosi w drodze rewizyi bd do drugiego senatu,

bd do trybunau vy Berlinie.

Kollegium karne, zmienione na senat karny, pozostao
przy rejencyi w Kwidzyniu •, utworzono taki senat i przy

sdzie w Bydgoszczy, utworzono te wówczas dla prowadzenia

ledztw przy tych sdach inkwizytoryaty.

Sdy landwójtowskie przy tej reformie zupenie zwinito,

a ich sprawy objy: rejencya i sd bydgoski. Za to wprowa-
dzono now instylucye powiatowych komisyi sdowych (Kreis-

justizkommissionen), piciu dla dejiartamentu kwidzyskiego,
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trzech dla obwodu nadnoteckiego, podporzdkowanych rejencyi,

wzgldnie sdowi w Bydgoszczy; taka komisya skJadala si
z jednego lub dwóch powiatowych radców sdowych (Kreis-

justizrate), którym do pomocy byl dodany actuarius. Ci radcy

jako commissarii perpetui nadzorowali sdy nisze, które

mogli wizytowa, oraz pomagali w wykonywaniu sdownictwa,
instruujc sprawy do 50 talarów, a na zlecenie rejencyi i

wiksze, które szy przed sd rejencyi lub bydgoski, przyjmo-

wali pozwy i sprawy niesporne, prowadzili na miejscu ledztwa
karne, wykonywali egzekucyc, zreszt wypeniali polecenia

sdów, którym podlegali.

Jurysdykcy panów wsi nad wocianami utrzymano
w zasadzie w Prusiech Zachodnich i obwodzie nadnotcckim,

przeprowadzono jednak zaraz po zajciu Prus wan zmian
w jej organizacyi przez to, i nakazano panom dla jej wyko-
nywania ustanawia egzaminowanych justycyaryuszy, których

zreszt swobodnie wolno im byo mianowa. Do tych

justycyaryuszy naleao wyczne wykonywanie sdownictwa,
tak i pan wsi nie móg miesza si w jego w)-miar. Naleay
do tych sdów sprawy cywilne i karne wocian; przed nie

mieli wnosi wocianie take sprawy przeciw swoim panom.
W instrukcyi z r. 1773 przepisano dokadn procedur dla

tych sdów w sprawach cywilnych i karnych. Ta nowa
organizacya bya kosztowna, a i niewygodna przez to, i
poniewa nieraz kilku panów wsi, dla oszczdzenia kosztów,

tsam osob justycyaryuszem mianowao, musia tene jedzi
od wsi do wsi. W roku 1781 wic, by zaradzi tym wadom,
utworzono t, zw. justycyaryaty powiatowe (Kreisjustiliariaten);

wszyscy panowie z pewnego okrgu, a razem z nimi i miasta,

mogli wspólnie jednego wybiera justycyaryusza, któryby

sdzi sprawy z ich wsi, jak i z miast nalecych do tego

okrou. Tych' justycyarjusz}- nie wolno byo, jak poprzednio,

swobodnie odwoywa. Justycyaryusze do pomocy mieli do-

danych aktuaryuszy. Jakkolwiek przymusu naleenia do takich

zwizków nie byo, przecie wskutek stara rzdu powsta cay
szereg justycyaryatów powiatowych, noszcych rone nazwy:

sdu miejskiego, patrymonialnego, powiatowego, wspólnego
miejsko-palrymonialnego i t. d.

W dobrach dawniej koronnych, królewszczyznach i

starostwach, z których zorganizowano t. zw. amly (Domanen-
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amter), urzdzono sdownictwo tak, i utworzono urzdy
sdziów dominialnych (Domanenustizamter), z których kady
obejmowa dziaalnoci swoj kilka amtów. Takiemu sdziemu
dodany by do pomocy aktuaryusz. Do takiego sdu naleay
jednak tylko sprawy cywilne, z wykluczeniem karnych. Urzdy
te wprowadzono najpierw w Prusiech Zachodnich, wkrótce
jednak potem i w obwodzie nadnoteckim; liczb tych sdów
póniej znacznie powikszono; w kocu XVIII, wieku liczono

ich 23, t. j. 15 w Prusiech Zachodnich, gdzie pierwotnie byo
ich tylko 7, a 8 w obwodzie nadnoteckim.

I w ustroju tych sdów przeprowadzono nastpnie zna-

czn reform, jednak dopiero pod koniec tego okresu, w r.

1802 w departamencie kwidzyskim, a w r. 1806 w obwodzie
nadnoteckim; ustanowiono mianowicie nowe sdy miejsko-

ziemskie (Stadt- und Landgerichte), które zasiaday w miastach,

a kompetencj swoj obejmoway zarówno miasta, zastpujc
dziaalno sdow ich magistratów, jak równie przydzielone

im amty. Miay wic te sdy charakter ju w peni sdów
pastwowych. Sdów takich utworzono w departamencie

kwidzyskim 33. Byy to sdy jednoosobowe; kademu
sdziemu miejsko-ziemskiemu (Stadt- und Landrichter) do
pomocy by dodany aktuaryusz.

Odrbne sdy sotysie i wójtowskie miay uawy,
z inn organizacy (pochodziy z wyborów) i z szersz kom-
petency

Sdownictwo po miastach naleao wedug regulaminu

z r. 1773 do departamentów sdowych magistratów z bur-

mistrzami sdowymi na czele. Ze nie wszdzie dao si to

przeprowadzi i jak temu zaradzono, bya ju mowa wyej
przy przedstawianiu organizacyi wadz miejskich. W miastach

prywatnych kwesty zorganizowania sdów uznano za nalec
<lo pana miasta; zaatwiano j tak, jak po wsiach.

Do sdów miejskich naleay sprawy cywilne, jak i karne,

mieszkaców miast i ich przedmie, oczywicie z wyczeniem
osób, które innemu podlegay sdownictwu. Wyroki w ci-
szych sprawach karnych, wydawane przez te sdy, musiay
by zatwierdzane przez rejency. Ten ustrój sdów miejskich

nie by uwaany za zadawalniajcy; po roku 1781 poddawano
miasta take powiatowym justycyaryatom. Ostatni reform,
która utrzymaa si nie tylko do koca tego okresu, ale
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W tych czciach dawnej Polski, które i po roku 1807
pozostay przy Prusiech, przez kilka dziesitków lat (do

r. 1849), bya organizacya sdów miejsko-ziemskich, w r. 1802
przeprowadzona w Prusiech Zachodnich, a w r. 1806 w ob-
wodzie nadnoteckim, o której ju wyej mówiono.

Jedynie tylko w Elblgu sd miejski zosta zorg-anizowany

w sposób wicej zoony; z czterech wydziaów, na które

rozpada si magistrat, trzy miay powierzone atrybucye

sdowe, a to jeden jako waciwy sd miejski, drugi jako

sd w sprawach sierocych, trzeci jako sd handlowo-wekslowy.
Na czele pierwszego wydziau sta burmistrz sdowy, na czele

drugiego drugi burmistrz sdowy, trzeciemu przewodnicz)!

jeden z radców magistratu; pierwszy wydzia nadto mia 6,

drugi i trzeci po 4 radców. Apelac)'e od wydziau handlowo-
wekslowego szy do kollegium handlowego w Królewcu.
W r. 1784 jednak usunito te wydziay, a wsz}'stkie sprawy
oddano jednemu sdowi miejskiemu, zoonemu z 5 radców
i starszego sdziego (Oberrichter) jako przewodniczcego;
w sprawach iandlowych dobierano fachowych asesorów, a

apelacye co do nich zaatwiaa osobna deputacya, wyznaczana
wspólnie przez kamer i rejency.

Podobnie, jak w prowincyi Prus Zachodnich, zorganizowano
sdy w Prusiech Puudniowych i Nowowschodnich. I tu wic
utworzono rejency, ale ju z osobna z pen jurysdykcy
dla kadego departamentu, wic trzy w Prusiech Poudniowych:
w Poznaniu, ^iotrkowie (dla departamentu kaliskiego) i

w Warszawie, a dwie w Prusiech Nowowschodnich: w Pocku
i Biaymstoku. Byy przy nich kollegia kryminalne i inkwizy-

toryaty. Odrazu te wprowadzono tu powiatowe komisye
sdowe, których 8 dosta departament poznaski a po 5 inne

cztery departamenty. Tsam te miay te wadze sdowe
kompctency, z t tylko rónic, i — jak to ju wyej
zaznaczono — w r. 1797 w Prusiech Poudniowych odebrano
rejencyom sprawy administrac\jnc, jakie miay w innych
prowincyach, a oddano im za to i t reszt sdowych, które

gdzieindziej naleay dalej do kamer.
Po miastach i tu wyjtkowo udao si stworzy osobne

lustiz-magistrate; w Poznaniu nadto ustanowiono osobnego
just)'cyaryusza, który sdzi specyalnie sprawy midzy ydami:
naleay te do niego ydowskie sprawy opiekucze i

niesporne.
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Co do organizacyi sdownictwa patrymonialnego, to

w Prusiech Nowowschodnich utworzono w caej prowincyi

zamiast lustizamter, lustizmagistrate i sdów prywatnych
patrymonialnych wycznie sdy z nazw powiatowyci (Kreis-

gericlite), rozcigajce swoj Icompetencyc na miasta i na

wsie, a to 20 w departamencie biaostockim a 10 w pockim.
W tej prowincyi przeprowadzono t reform jako bezwzgldnie
obowizujc, a nie tylko jako fakultatywn, jak to byo
z inst)'Uicy sdów miejsko-ziemskici w Prusieci Zachodnich.

By to wic duy krok naprzód w kierunku usunicia momentu
prawno-prywatneg"o w sdownictwie.

Prawa. Nie utrzymao si pod rzdami pruskiemi

dawne prawo polskie. Ju w r. 1772, razem z wprowadzeniem
nowej organizacyi sdowej, wprowadzono w Prusiech Zachodnich
t. zw. poprawione prawo ziemskie (das verbesserte Landrecht),

które od roku 1721 obowizywao w Prusiech Wschodnich.
Bya to przeróbka dawnego prawa ziemskiego, dokonana przez

prawnika Cocceja; ten kodeks obejmowa prawo prywatne i

procesowe, jak i prawo Icarne, obok norm i z zakresu prawa
publicznego, za co do przepisów procesu karnego przejmowa
w caoci kodyfikacy ogóln pastwa pruskiego, mianowicie

ordynacy kryminaln z r. 1717. Proces urzdzia na nowo
w r. 1781 ogoszona I. ksiga t. zw. Corpus iuris Fridericianum.

O ile chodzi mogo o stosunki prawne, które musiay by
oceniane jeszcze wedug prawa polskiego, w r. 1773 uznano
kompendyum Herburta jako zbiór autentyczny przepisów tego

prawa.

Bardzo energicznie pracowano w tych dziesitkach lat

w Prusiech nad kodyfikacy caoksztatu prawa. Kiedy
przyczono nowe terytoryum polskie przy drugim rozbiorze,

by ju projekt nowego powszechnego prawa ziemskiego (das

allgemeine Landrecht) gotowy. W prowincyi Prus Poudnio-
wych na razie utrzymano prawo polskie, z wyczeniem
przepisów, tyczcych si administracyi, organizacyi sdów,
jak i przepisów sprzeciwiajcych si zajadzie jednolitoci

prawa dla wszystkich, i uznano jako zbiór autentyczny
praw polskich kompendyum Trembickiego (wydane w latach

1789— 1791). Jednake jako prawo pomocnicze wprowa-
dzono tu landrecht. W tyme roku 1794 ogoszono land-

recht dla innych prowincyi, i dla Prus Zachodnich zatem.
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W Prusiech Poudniowych w peni uzyska landrecit moc
obowizujc — z usuniciem praw polskich — w r. 1797,

landrecht wprowadzono te i do nabytków z trzecie^jo rozbioru

Polski; zostawiono prawo polskie tylko co do spadków,

doywoci, czynszów i dziesicin. Ze wzg^ldu na nieznajomo
jzyka niemieckiego w tych prowincyach ogoszono w r. 1800

landrecht po acinie (lus borussico-brandenburgicum comniime),

Landrecht pruski, opracowany przez Svareza gównie,
obejmowa prócz prawa cywilnego i karnego take szereg

przepisów z prawa pastwowego, administracyjnego, policyj-

nego, jak i przepisy tyczce si kocioa. Opiera on si
na teoryi prawa natury, a dostosowywa do ustroju monarchii

absolutnej, utrzymujc zasad podziau spoeczestwa na stan)',

nawet poddastwo; silnie jednak podporzdkowywa stany, a

nawet koció, wadzy pastwowej, otacza spoeczestwo
opiek pastwow, nie przyznajc mu praw.

Landrecht Pruski nie obejmowa procesu C}'wilnego

czy karnego. I te miay zosta skodyfikowane, ale odrbnie.

W miejsce ordynacyi procesowej z r. 1781 ogoszono
w r. 1793, a wprowadzono w ycie w nastpnych latach,

now procedur cywiln jako allgemeine Gcrichtsordnung.

T procedur zastosowano te zaraz — jeszcze przed wprowa-

dzeniem ostatecznem landrechtu — take w Prusiech Pou-
dniowych, a i Nowowschodnich. Usunity wic zosta dawny
proces polski, cho wyszy by przez to, e w peni
przyjmowa zasad ustnoci, w nowej pruskiej procedurze \r

maej tylko dopuszczon mierze. Duej czekano na nowy kodeks

postpowania w sprawach karnych; ogoszona zostaa nowa
ordynacya karna clopicro w r. 1805 i wesza w ycie w cacm
pastwie, wic take i w tych trzech polskich prowincyach.

6. Rzdy Napoleona. Komisya rzdzca.
1806- 107.

Literatura: Konic, Komisya rzi^dzaca; Tmif, Ustjp z dzie-

jów koiniyyi; Jleylinan, Historya organizacyi si^downictwa.

Po zamaniu Prus przez Napoleona w bitwach pod Jena
i Auerstadtem w listopadzie 1806 r. wadze pruskie opuciy
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Warszaw; w ich miejsce ustanowi Joachim Murat jako

namiestnik Napoleona izb najwysz wojenn i administracyi

publicznej, z 20 osób zoon, która miaa zastpi kamer,
za jako wadz sdow po rejencyi izb najwysz sprawied-

liwoci, take 20-osobow. Ju jednak 14. stycznia 1807 r.

dekret Napoleona powoa dla tych ziem polskich, na Prusach

zdobytych, wadz naczeln pod nazw Komisyi rzdzcej
(Commission de g-ouvernement). Podlegajcy Komisyi Icraj

nazwano prusk Polsk (Pologne prusienne), wkrótce jednak

t nazw zastpiono przez inn: La Pologne conuise sur

le roi" de Prusse. Objte byy rzdami Komisyi mniejwicej
te ziemie polskie, które dostay si Prusom przy drugim i

trzecim rozbiorze Polski, z wyjtkiem. Gdaska, t. j. Prusy
Poudniowe i Nowowschodnie, z ludnoci 2,300.000.

Zarzd kraju. Komisya rzdzca skadaa si
z siedmiu czonków, Polaków wycznie, mianowanych przez

Napoleona; sama — poród siebie — wybraa swego prezesa

oraz sekretarza. Pozostawiono te jej swobod w okreleniu
jej organizacyi, jak i stosunku do innych wadz. Miaa te
wadz ustawodawcz, jak i najwysz administracyjn; posta-

nowienia jej, tyczce si praw i ogólnych zarzdze, nosiy
nazw wyroków, decyzye inne nazyway si uchwaami,
rozporzdzeniami, ^ub zaleceniami. Bya Komisya wadz
kollegialn. Gdy Komisya wyjechaa do Drezna, gdzie

ostatecznie si zaatwiaa sprawa tworzenia Ksistwa warszaw-
kiego, rzdy w kraju przeszy na dyrektorów, którzy tworzyli

dyrektoryum generalne. Po utworzeniu Ksistwa Komisya
na nowo obja rzdy, ale ju z ramienia ksicia warszawskiego,

i te dzierya do 4. padziernika 1807 r., kiedy je ostate-

cznie przelaa do rk posa ksicia warszawskiego.
• Komisyi podlegali przez ni ustanowieni dyrektorowie

w liczbie piciu, którzy stali bezporednio na czele dziaów
administracyi ktaju a razem tworzyli dyrektoryat generalny,

przygotowujcy gównie projekty ustaw dla komisyi. Komi-
sya rzdzia przez dyrektorów, do niej wprost nie wolno
si byo zwraca. Ona te zorganizowaa poszczególne dy-
rekc3''e i przepisaa dla nich ogólne normy dziaania. Zacig
wojska, jego organizacya, dowództwo naczelne, jak równie
wszelkie sprawy finansowe wojska, naleay do dyrektora
wojny, który te przedkada kandydatów do rujniinacyi
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Komsyi. Dyrekcya skarbu, do której nalea caJy zaizd

skarbowy, dzielia si na cztery wydziay: dochodów stayci,

niestaych, kasy i kontroli g-eneralncj Nadzór nad admini-

stracy sdownictwa nalea do d}Tekcyi sprawiedliwoci,

która nadto przygotowywaa projekty ustaw z zakresu sdo-
wego i proponowaa kandydatów na sdziów; do biegu spraw

sdowych nic wolno jej si byo miesza. Administracya

kraju oddana bya dyrekcyi spraw wewntrznych, która te
stanowia naczeln wadz dla niszych urzdów administracyj-

nych. Do spraw, tej dyrekcyi przekazanych, liczyy si take
sprawy wyywienia i zaopatrzenia w amunicy wojska polskiego

i francuskiego, sprawy religijne oraz szkolne; bez[)orednio

jednak zarzd szkolnictwa obja izba edukacyjna, której

zwierzchnikiem by dyrektor spraw wewntrznych. Wreszcie

dyrekcyi policyi oddana bya policya bezpieczestwa, sani-

tarna, przemysowa, cenzura i t. d.

Podzia administracyjny kraju pruski na departamenty

i powiaty zosta utrzymany, lecz nowe w nich wprowadzono
wadze, inaczej zorganizowane. Na czele departamentów stany
izby administracyi publicznej, zoone kada z prezesa i

12 konsyliarzy, mianowanych przez Komisy rzdzc;
jrezesowi wolno byo dobiera do izby asesorów z gosem
doradczym do liczby 12. Kada izba dzielia si
na cztery wydziay: wewntrzny, skarbowy, wojenny i

policyjny; sprawy zaatwiaa izba kollegialne. Równie koUe-

gialny charakter miay po powiatach izby powiatowe, skada-

jce si kada z prezesa i 4 konsyliarzy, mianowanych przez

odpowiednie izby departamentowe a zatwierdzanych przez

Komisy rzdzc.
Lokalne wadze pozostawiono; na urzdy jednak burmi-

strzów, wzgldnie prezydentów, musiano proponowa po
2 kandydatów dyrektorowi policyi, z których jednego przed-

kada do zatwierdzenia Komisyi rzdzcej. Bardzo szeroko

okrelono wadz policyjn magistratów, które w tych spra-

wach podlegay izbom administracyi publicznej z wyjtkiem

prezydenta miasta Warszawy, podporzdkowanego wprost

dyrektorowi policyi.

Sdy. Obok wadz administracyjnych zorganizowano

na nowo z gruntu cae sdownictwo. Jako sdy pierwszej

indtancyi dla szlachty, duchowiestwa, wyszych urzdników
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cywilnych, profesorów wyszych szkó departamentowych

oraz gmin, korporacyi, stowarzysze (z wyjtkiem cechów),

oraz wogóle dla spraw o dobra szlacheckie, duchowne i

narodowe, powoano do ycia sdy, które nazwano wedug'

tradycyi z czasów sejmu czteroletniego ziemiaskimi. W
kadym departamencie byy dwa lub trz}^ takie sdy; skada
si kady sd z piciu czonków (w tern pisarz), nominowanych
przez dyrektora sprawiedliwoci a zatwierdzanych przez

Komisy rzdzc. Kademu sdowi dodano asesorów dla

przyjmowania umów wieczystych, prowadzenia ledztw, oraz

zjedania na rewizye i indagacye miejscowe. Sdy te s-
ziy wszystkie sprawy cywilne w I. instancyi, ze spraw

Icarnych tylko mniejsze, czciowo bez apelacyi, w waniej-

szych sprawach karnych przeprowadzay ledztwa. Nadto
sdy te byy sdami II. instancyi dla spraw, sdzonych
w pierwszej przez sdy miejskie nie-góvyne i wiejskie patry-

monialne.

Ponad sdami ziemiaskimi stay sdy apelacyjne, po
jednym na departament, zoone z 12 czonków; te sdy
byy sdami III. instancyi w sprawach, które rozpoczy si
w sdach patrymonialnych i miejskich nie-gównych, sdami
II. instancyi dla spraw cywilnych i karnj-ch, które zaatwiay
sdy ziemiaskie i miejskie gówne, sdami I. instancyi za
w ciszych sprawach karnych. Dzieliy si na wydziay
wedug rodzaju spraw. Czciowo sdy te zaatwiay sprawy

ostatecznie. Czonkami tych sdów mogli by i mieszczanie.

Wreszcie na czele tych sdów sta trybuna ostateczny

w Warszawie, skadajcy si z prezesa i 12 czonków; kandy-

datów na sdziów tego sdu wybierali wszyscy urzdnicy
sdowi i administracyjni, z nich za wyznacza sdziów
dyrektor sprawiedliwoci tak, by z kadego departamentu po
dwóch byo sdziów w trybunale, i przedkada ich do za-

twierdzenia Komisyi rzdzcej. Sd ten by czciowo sdem
III. instancyi, dla spraw cywilnych, czciowo II. instancyi,

dla spraw karnych, które w I. instancyi szy przed sdy
apelacyjne. Dla spraw karnych o zdrady stanu przy tym
sdzie byli ustanowieni osobni instygatorzy narodowi.

Komisj^^a rzdzca wprowadzia nadto jeszcze — na

wzór duski — instytucy sdziów pokoju, majcych charakter

przymusowej magistratury pojednawczej; z wyjtkiem co do



niektórych procesów powód miaJ obowizek przed wniesieniem
pozwu do sdu waciwego wezwa stron przeciwn do sc-

dzieg^o pokoju, który tentowa ugod, i dopiero gdyby nie

przyszo do ugody, móg powód wej na waciw drog
prawa. Sdziów pokoju równie mianowaa Komisya rz-
dzca, ale jako sdziów honorowych, bezpatnych. Przy

sdach ziemiaskich po trzech byo takich sdziów, zmie-

niajcych si co cztery miesice; byli i przy sdach miejskich.

Obok tych sdów stay sdy miejskie, a to w mia-

stach departamentowych sdy: gówny i cyrkuowe, za sdy
patrymonialne po wsiach i miasteczkach — w dobrach
narodowych dominialnymi zwane; w tych ostatnich sdziów
naznacza pan wsi, ale zatwierdza sd apelacyjny. Sdy
miejskie w sprawach karnych przeprowadzay tylko ledztwa.

Ju jednak w kilka miesicy póniei przeprowadzono w urz-
dzeniu tych sdów zmiany, bardzo doniose ze wzldu na
wprowadzenie do tych sdów, wzgldnie rozszerzenie, momentu
prawnopublicznego. Najdrobniejsze sprawy cywilne (do 20 zip. po
wsiach, do 500 zp. w miastach) i karno-policyjne (do 5 plag

po wsiach, a 10 plag lub 24 godzin wizienia po miastach)

oddane zostay we wsi wójtowi lub te starszemu gospo-
darzowi, wyznaczonemu przez pana wsi, wraz z dwoma awni-
kami, a w miastach poniej 4.000 mieszkaców wójtowi

z dwoma radnymi. Takie sprawy zaatwiano bez apelacyi.

Wszystkie inne sprawy w tych wsiach i miasteczkach, cywilne

i karne, w których pozwanymi, wzgl. oskaronymi byli

mieszczanie lub wocianie, oddano nowo utworzonym sdom
powiatowym, zoonym z 3 sdziów, w maych miasteczkach

rezydujcym; te sdy zastpiy wic tak sdy tyche miaste-

czek, jak i sdy patrymonialne wiejskie, i to tak we wsiach

dóbr narodowych, jak i bdcych wasnoci prywatn.
W ten sposób usunito ju w epoce rzdów Komisyi rz-
dzcej sdownictwo patrymonialne, zastpujc je publicznem.

Sdy powiatowe sdziy niniejsze sprawy bez apelacyi;

rozcig^ay swoj kompetency takie sdy kady na powiat.

Inne miasta, wiksze, a nawet pod pewn}-mi warunkami i

takie, które nie miay 4.000 mieszkaców, zachowa}' swoje

wasne sdy.
W czasie krótkich rzdów Komisyi rzdzcej prze-

prowadzono zmiany take i co do prawa sdowego, cho
Hist*r)r.i asToju PoIbIci w zarysie T. HI O
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nie we wszystkich jego dziaach. Usunita zostaJa pruska

procedura, a zastpio j ogoszone przez Komisyc urzdzenie

tymczasowego skróconego postpowania w sprawach cywilnych,

uzupenione nastpnie t. zw. urzdzeniem aktowem, które

zawierao przepisy o postpowaniu w sprawach niespornych.

W urzdzeniu tymczasowem skróconego postpowania usunito
take i prawo prywatne pruskiego landrechtu, a przywrócono
moc obowizujc dawnemu prawu polskiemu, dozwalajc
jedynie w razie niedostatku przepisów tego prawa' pomoc-
niczo zwraca si do landrechtu. Prawo jednak karne pruskie

pozostao nadal w mocy, t. j. tak prawo materyalne land-

rechtu, jak ordynacya procesowa z r. 1805.
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KSISTWO WARSZAWSKIE
1807—1815





Literatura: Konie. Komisja rzdzca; Eembotoski. Z ycia
konstytucyjnego, rozdz. 1; Rostworowski^ Prawna geneza; Bojasinski,

Rzdy tymczasowe, rozdz. 1.

Spraw utworzenia Ksistwa warszawski cg^o zaatwiy
ukady midzy Napoleonem, Prusami i Kosy w T)ly z 7. i 9.

lipca 1807 r. Utworzono to nowe pastwo z ziem, które

Prusy zajy przy drugim i trzecim rozbiorze, lecz z wyjtkiem
Gdaska, który utworzy osobn rzeczpospolit, obwodu biao-
stakiego, odstpioneg^o przez Napoleona Ros)'i, oraz z kawaka
obwodu nadnoteckiego, który pozosta przy Prusach. Ksiciem
nowo utworzonego Ksistwa, liczcego 2

'/j miliona mieszkaców,
zosta z woli Napoleona król saski, P^ryderyk August. Oddanie''

formalne Ksistwa nastpio stosownie do konwencyi drez-

deskiej z 22. lipca 1807 r. w Berlinie 17 wrzenia 1807 r.

przez komisarza Napoleona; ze strony ksicia warszawskiego
jako komisarz wystpowa jeden z czonków Komisyi rz-
dzcej. Dnia 23. wrzenia wydana zostaa proklainacya

ksicia, 4. padziernika proklainacya Komisyi rzdzcej
w sprawie objcia zarzdu tych ziem przez nowy rzd Ksi-
stwa warszawskiego.

Ksistwo, które powstao na obszarze ziem dawnej
Polski, zajtych przez Prusy, miao dozna nastpnie powik-
szenia przez prz)czenic dalszych ziem polskich, mianowicie
czci zaboru austryackiego. Austrya do ziem, zabranych
przy pierwszym rozbiorze, doczya przy rozbiorze trzecim

wcale znaczny obszar, który otrzyma nazw Galicyi zachod-
niej (ob. tom II: Galicya), Gdy w roku 1809 przyszo do
wojny t. zw. pitej koalicyi przeciw Napoleonomi, wojska
Ksistwa warszawskiego pod wodz ks. Józefa Poniatowskiego
zajy znaczny obszar z ziem dawnych polskich, bdcych
w wadzy Austryi. Ksi Jozef zaj te ziemie nie na rzez

Ksistwa warszawskiego, ale w irnicniu Napoleona. Ostate-
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cznie traktat w Schonbrunn (zwany take wiedeskim) z 14. pa-
dziernika 1809 r. oznaczy g-ranice obszaru, który Austrya

tracia. Obszar ten obejmowa przedewszystkiem Galicyc

zachodni, a take i drobny kawaek z tych ziem, jakie

Austrya zaja przy pierwszym rozbiorze, mianowicie okrg-

zamojski. Nadto zastrzeono Ksistwu wspówasno Wie-
liczki z kopalniami soli. Obejmowa ten obszar pótora miliona

mieszkaców.
W zajtych ziemiach wadz sprawowa ks. Józef jako

naczelny wódz, który powoa do ycia dla zarzdu ziem

zdobytych 2. czerwca 1809 r. rzd centralny z siedzib

w Lublinie, zoony z prezesa, wiceprezesa, radców rzdowych
i sekretarza. Radcy mieli powierzone sobie osobne wydziay:

sprawiedliwoci, spraw wewntrznych, skarbu, potrzeb woj-

skowych i policyi. Co si ma sta z t ziemi zdobyt, teg^o

w pokoju wiedeskim nie rozstrzygnito. Dopiero w myl
decyzyi Napoleona, powzitej ju w Paryu, wcieli te ziemie

do Ksistwa warszawskiego dekret ksicia warszawskiego

z 7. grudnia 1809 r., ogoszony 2. stycznia 1810 r. Spraw
uregulowania stosunku prawno-pastwowego tego obszaru do
Ksistwa warszawskiego ureguloway dopiero poszczególne

dekrety królewskie z r. 1810: pierwszy z 14. lutego, który

zawiera odpowiednie zmiany konstytucyi, konieczne ze

wzgldu na przyczenie tych ziem, drugi z 17, kwietnia,

który przeprowadza podzia administracyjny tegu kraju na wzór

Ksistwa, trzeci z 9. czerwca, zaprowadzajcy tu prawo cywilne

i handlowe, które obowizyway w Ksistwie, czwarty z 14.

czerwca o podatkach, pity z 26. lipca o organizacyi sdów
kryminalnych i t. d. Przez cay czas jednak istnienia Ksi-
stwa warszawskiego zachoway si pewne odrbnoci tej

czci Ksistwa, zczonej z niem w r. 1809.

Byt Ksistwa warszawskiego trwa formalnie do roku 1815;

ju jednak w pocztkach r. 1813, po przegranej kampanii

moskiewskiej Napoleona, zajy cae pastwo — z wyjtkiem
kilku bronicych si jeszcze twierdz — wojska rosyjskie.

Po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Ksistwa warszaw-

skiego rzd Ksistwa, zawiesiwszy wadz sdow (iustitium),

opuci Warszaw i uda si do Krakowa. Dnia 14. marca
1813 r. car Aleksander ^org-anizowa zarzd Ksistwa, tworzc
Rad najwysz tymczasow z siedzibw Warszawie. Bya to wadza
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koUegialna cywilna, obok naczelnej wojskowej, a skadaa si z

prezydujcego, który mia tytu genera-gubernatora Ksistwa
warszawskiej:fo, jeg^o zastpcy i trzech czonków (z tych dwóch
Polaków). Czonkowie rady dostali bd wprost od cara,

bd zreszt sami rozdzielili midzy siebie zarzd po-

szczególnych wydziaów: skarbu, policyi, spraw wewntrznych
i sprawiedliwoci. Sprawy wojskowe, o ile nie naleay wprost

do wadzy wojskowej, zaatwia minister sprawiedliwoci. Utwo-
rzono jednak nadto specyaln komisy nadzwyczajn potrzeb

wojska, a z pocztkiem r. 1814 osobn komisy wyszego nadzoru

nad lazaretami chorych onierzy rosyjskich. Rada zorgani-

zowaa do pomocy komitet centralny, utworzony z rad depar-

tamentowych. Poprzednie wadze administracyjne zacho-

waa rada, obok jednak prefektów w departamentach usta-

nowia okrunj''ch, w powiatach obok podprefektów obastnych.
Sdom nakazano znowu rozpocz czynnoci. W Warszawie
utworzono urzd policmajstra oraz komitet wyszego nadzoru

policyjneg^o na cay kraj.

Rzdy Rady najwyszej tymczasowej trway do 21. maja
1815 r. ; tego dnia przestaa ona istnie, a rzdy naczelne

kraju przeszy do tymczasowych wadz ju nowego pastwa.
Królestwa Polskiego.

1. Konstytucja.

Literatura: Lelewel, Trzy konstytucje ; Rembowski, Z yda
konst\'tiicvjnogo, rozdz 1 i 2; Konic. Rzut oka na ustaw z r. 1807;
Kutrieba, La constitution de 18U7; 2fanW«^rnan, Zaaady Napoleoskie

;

Tene, Napoleon i Polska; Tene, Projekt zmiany konstytucji.

Zasady, na których opar si ustrój Ksistwa warszaw-
skiego, zawarte zostay w konstytuc>i, któr mu nadajego twórca,

Napoleon, w Drenie 22. lipca 1807 r. ; z t konstytucy dopiero
odda on Ksistwo tego dnia jego wadcy, ksiciu warszaws-
kiemu i królowi saskiemu, Fr)'derykowi Augustowi.

Konstytucy Ksistwa naley do r^du tych licznych

konstytucyi z lat 1805— 1810, które bd wprost wyszy od
Napoleona, bd te nadane zostay przez wadców, od
niego zawisych, z jego wol wic liczy si muszcych
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W urzdzaniu pastw, któremi wadali. Wszystkie one maj
podstaw w ustawie organicznej francuskiej z 28. floreala Xli.

roku; wszystkie uznaj zasad wadzy monarszej jako pod-
staw ustroju pastwa, lecz uwzgldniaj te i prawa spoe-
czestwa. O ile jednak wczeniejsze z nich, jak konstytucya

królestwa woskiego i holenderskiego, blisze byy dawniej-

szych konstytucyi francuskich z przed utworzenia cesarstwa,

przejy odblaski z tej poprzedniej epoki, to póniejsze, od
warszawskiej wanie, ju silnie przejawiaj ducha urzdze,
które chcia tworzy Napoleon, by w pastwach zapewni
siln wadz, oddan w rce monarchy. Kompromis midzy
hasami rewolucyi francuskiej, wyraanemi w deklaracyi praw
czowieka z r. 1789 i pierwszej zwaszcza konstytucyi z r. 1791,

a dnociami Napoleona, sprawi, i z zasad swobód spoe-
czestwa tylko cz w tych konstytucyach, i to skpo
odmierzona, znalaza dla siebie miejsce. Silnie podkrelay
one wolno osobist wszystkich obywateli pastwa, oraz ich

równo pod kadym wzgldem wobec prawa i sdu; znosiy
wic dawniejsze podziay na stany, prawnie od siebie oddzie-

lone, przeprowadzay gruntown niwelacy spoeczestwa,
uniezaleniay prawa jednostek od przynalenoci do pewnego
kocioa. Prawa obywatelskie, jak prawo wolnoci prasy i

petycyi, zostay w niektórych tylko konstytucyach uwzgld-
nione. Konstytucya Ksistwa warszawskiego zgodna jest pod
tym wzgldem z innemi; przyja ona — w art. 4 — zasad
wolnoci osobistej, równoci wszystkich przed obliczem
prawa i wobec sdu, oraz wolnoci religijnej. Innych praw
obywatelskich nie znaa. Ze wzgldu jednak na specyalne
warunki ustroju Ksistwa przecie znalazy si w tej konsty-

tucyi przepisy, które, cho w drobnej mierze, przecie wyom
czyniy w czystoci tych zasad. A wic uwzgldniono przy

organizacyi ycia parlamentarnego stanowisko szlachty jako

stanu i zagwarantowano jej osobne zebrania wyborcze i

osobnych reprezentantów na sejmach (sejmiki, posowie).
Uznano, e wszelka cze religijna jest wolna i publiczna i e
wyznanie nie wpywa na prawa obywatelskie i polityczne;

zachowano jednak religii katolickiej, któr cay naród wyznawa,
stanowisko religii stanu, wic religii oficyalnej pastwa.

W organizacyi ustroju pastwowego wida w konstytucyi

Ksistwa, jak i w innych konstytucyach napoleoskich, ch
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Ugruntowania silnej wadzy rzdu, rzdu monarcliiczno-kon-

stytucyjneg-o. Ksistwo jest monarchi dziedziczn; ksiciem
warszawskim mia by kadorazowy król saski, tak, e porz-
dek nastpstwa, ustanowiony w domu królewskim saskim,

mia decydowa take i o osobie, której tron Ksistwa przy-

pada. Monarsze konstytucya przyznaa wadz bardzo roz-

leg. Jakkolwiek w Ksistwie tworzya ona sejm, który mia
bra udzia w ustawodawstwie, to jednak przekazaa mu cz
tylko ustawodawczej wadzy, stawiajc obok sejmu jako czyn-

nik ustawodawczy samodzielny i ksicia, a na sejm znaczny
mu przyznaa wpyw. Ksiciu oddaa konstytucya ca
wadz wykonawcz.

Cay ustrój administracyi mia charakter centralistyczny,

a przyjty system wadz jednoosobowych, silnie podporzd-
kowanych jedne pod drugie, mia zapewni sprysto
eg-zekutywy, tak niezbdnej dla Ksistwa, które miao si
dopiero urzdza, a liczy musiao z tem, e w razie spo-

dziewanej wojny trzeba bdzie dueg^o wysiku tej administracyi

i duej sprawnoci, by sprosta moga zadaniom.

Przez obcego wadc nadana Ksistwu konstytucya
staraa si nawizywa — co do niektórych przynajmniej
norm ustrojowych — do dawnych polskich tradycyi, prze-

cie jednak raczej w formie instytiicyi, ni w ich treci; rów-
noczenie jednak, zrywajc z przeszoci polskiego spoecze-
stwa nieraz w sposób bezwzgldny, wprowadzaa szereg

instytucyi obcych zupenie duchowi polskiemu, bez liczenia

si z tem, jakie narzucanie obcych instytucyi mie bdzie
nastpstwa. Najwicej koncesyi robia konstytucya na rzecz

historycznej tradycyi w sprawie organizacyi sejmu. Zacho-
wano podzia sejmu na dwie izby na wzór dawnych polskich

sejmów, z temi te nazwami izb, jakie niegdy miay: senatu

i izby poselskiej; pod tym wzgldem rónia si konstytucya
Ksistwa od wszystkich innych konstytucyi napoleoskich,
które nie znay senatu. Te uwzgldnieniem tradycyi tómaczy
si skad senatu, do którego wprowadzono biskupów, woje-

wodów i kasztelanów (lecz nie ministrów), utrzymanie osob-
nych zebra wyborczych dla szlachty i nie-szlachty i rónych
nazw dla wybieranych przez te zgromadzenia reprezentantów,

gdy inne konstytucye napoleoskie wprowadzay kur>'e, nie

na stanowych oparte rónicach, lecz zawodowe z wysokim
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cenzusem podatkowym. W wyborach zostawiono znacznie

wicej spoeczestwu w myl dawnych tradyyi swobody,
ni to byo w innych konstytucyach napoleoskich, wedug-
których wybory zmieniay si prawie w nominacy. posów
przez rzd.

Za to cay ustrój administracyi, jak wprowadzono
w Ksistwie, by omal e dokadn kopi ustroju francuskiego.

Wprowadzono te wadze, tak administracyjne, jak i samorzdne,
z takiemi nazwami nawet, jakie byy uywane w Francyi.

Wbrew polskiej tradyyi, która wykazywaa w reformach
z ostatniej doby istnienia pastwa polskiego specyaln pre-

dylekcy do tworzenia wadz administracyjnych na podstawie

kollegialnoci — a w tym duchu dziaaa i Komisya rzdzca
przy organizacyi niszych wadz administracyjnych, jak i

sdownictwa — w Ksistwie w caej administracyi zasad by
system wadz jednoosobowych. W innych konstytucyach
napoleoskich w organizacyi wadz znacznie wicej uwzgl-
dniano waciwoci tamtych krajów, ni to w tej si stao.

Równie zupenie zlekcewaono tradycy w zakresie

organizacyi sdów i prawa sdowego. Nawrót do prawa
polskiego za Komisyi rzdzcej trwa krótko; wprowadzono
czciowo obce prawo francuskie, które miao polskie zastpi
(cywilne), czciowo za zachowano prawo pruskie (karne),

które pozostao jako — jedyna zreszt — pamitka po rzdach
pruskich na dugie dziesitki lat.

Wprowadzenie instytucyi obcych duchowi narodu odbijao
si zwaszcza w pierwszej chwili pod niektórymi wzgldami
bardzo niekorzystnie na yciu publicznem Ksistwa; tyczy

si to bezwzgldnie, po doktrynersku zastosowanej zasady
wolnoci osobistej oraz wprowadzenia kodeksu Napoleona,

które spowodoway silne kryzysy, jak i przesadnej centralizacyi.

Co pr"awda, inne niekorz)'ci odnie naley nie do wad samej

konstrukcyi, lecz jej póniejszego przeprowadzenia; do tych

ujemnych stron zaliczy trzeba niedostateczne rozgraniczenie

kompetency ministerstw, przewleko w zaatwianiu spraw,

zbytni wadz ilo.
Ksistwo zostao poczone z Saksoni przez osob

wadcy; bya to jednak tylko unia osobista, adnych wspólnych
instytucyi oba pastwa nie miay. W konstytucyi Ksistwa
w peni te by zagwarantowany charakter polski pastwa i
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wyczne prawo polskieg^o jzyka jako jzyka rzdu, sdu i

szkoy.
Konstytucya wywara wpyw og^romny na cae dalsze

prawne ycie tego obszaru, w którym obowizywaa; wiele

z poj i zasad, przez ni zaszczepionych, przetrwao krótki

byt teg^o pastwa, dla którego je przepisano, stay si wzorem

czy podstaw dla urzdze póniejszych; tak zasada równoci
wobec prawa, szerokie pojcie zada administracyi, organizacya

iycia parlamentarnego, zarówno co do skadu sejmu, jak sy-

stemu wyborczego, instytucya rady stanu, kodeks Napoleona.

Niejedna z instytucyi przetrwaa do dzi nawet; niejedna te
2 nich, która spotkaa si pocztkowo z ujemn ocen i

w pierwszych latach szkodliwie oddziaaa n i ycie spoeczne,

na dalsz przyszo wpyna pomylnie, jak n. p, zasada

wolnoci osobistej i równoci, lub zdobya sobie uznanie takie,

e j potem za drogocenny nabytek uwaano, jak n. p.

kodeks Napoleona. Wród wszystkich konstytucyi napoleo-
skich niema zda si ani jednej, któraby tak silne wybia pi-
tno na rozwoju jakiego narodu, jak wanie ta konstytucya,

Ksistwu warszawskiemu nadana.

2. Prawa obywatelskie i polityczne.

\Vlocianie. ydzi.

Literatura: Hostworowski, Entwickelung der bluerlichon Ver-

iilltnivsse; RembotcsJd, Z ycia konstytucyjnego, rozdz. 2; Grabski Wi .

Historya towarzystwa rolniczego, t. I., rozdz. 1; Guradzc, Der Dauer;

Grabski St., Zarys rozwoju idei, t. II.; Kicdroniowa, ^Vocianie, wstQp;

JHebihski, Kodeks Napoleona. — Tokarz, Z dziejów sprawy ydowskiej;
Askeiiazy, Z dziejów ydów.

W konstytucyi Ksistwa warszawskiego cile odró-
niono prawa obywatelskie od praw politycznych; korzysta

z nich mogli tylko ci, co byli obywatelami Ksistwa. Za
takich uznawa dekret z r. 1807 urodzonych w obrbie granic

Ksistwa, urodzonych poza l\.sistwem, ale z ojca obywatela

Ksistwa, oraz osoby, którym ksi nada obywatelstwo;

prawo dania nadania obywatelstwa mieli cudzoziemcy,

zasueni dla kraju, a zamieszkali od roku w Ksistwie.
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Kady obywatel korzysta z praw obywatelskich: wolnoci

osobistej, równoci wobec prawa i sdu i wolnoci wyznania.

Wolno osobist rozumiano tylko jako prawo swobodnego
przenoszenia si z miejsca na miejsce, z zastrzeeniem jedynie

uczynienia zado przepisom policyjnym; zmiany miejsca

staeg-o pobytu uwidoczniano w ksigach ludnoci, prowa-

dzonych w poszczególnych gminach, a przenoszcemu si
wydawano odpowiednie powiadczenie, gdy dla chwilowego

wyjazdu wydawano paszporty.

Z praw politycznych nie wszyscy obywatele mogli

korzysta; trzeba byio mie lat 21 i by wpisanym do ksigi,

co zaleao od przepisanych specyalnie warunków. Do praw

politycznych zaliczano prawo piastowania urzdów, prawo

wyboru czynne i bierne do sejmu, na urzdy samorzdne i

obieralne sdowe. Prawa polityczne traci ten, kto trzechkrotnie

nie wzi udziau przy wyborach do sejmu, a nie usprawiedliwi

swej nieobecnoci. Prawo polityczne mona byo wykonywa
tylko w tym okrgu, w którym byo si wpisanym w ksig.

Konstytucya co do praw politycznych nie znosia

w peni, jak co do praw obywatelskich, zasady stanowoci;

uwzgldniaa specyalne uprzywilejowane stanowisko szlachty,

tak, e dla niej osobne te prowadzono ksigi, w które j
wpisywano. Zachowano te dekretem z r. 1808 dawne

przepisy i zwyczaje co do dowodu szlachectwa.

Zasada równoci wobec prawa silnie bardzo odbia si
na stanowisku wocian; nie zostaa w peni utrzyman co do

ydów. Tym dwom kwestyom trzeba powici kilka sów
wyjanienia.

Wocianie. Kwestyi wociaskiej specyalnie tyczy

si tylko jeden artyku konstytucyi Ksistwa, który postanawia,

i znosi si niewol. Niewoli ju na terytoryum, które weszo
w skad Ksistwa, nie byo; t nazw jednak oznaczono

stosunek poddaczy. Konstytucya wocianom zapewniaa

na równi z innymi obywatelami wolno osobist oraz

równo wobec pra\ya i sdu. Uznanie ich wolnoci osobistej

rozwizywao jednak tylko jedn kwesty sprawy wociaskiej;
usuwao ograniczenia, które jeszcze istniay, a które wizay
ludno wiejsk z wsi, krpujc j i jej potomstwo w monoci
opuszczenia wsi, czy to, by gdzieindziej si osiedli, czy to„

by odda si innemu zawodowi.
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Nie dotykaa konstytucya sprawy stosunku wocianina
do ziemi; otwart wic zostawaa kwestya, czy, wzg^ldnie

jakie wocianin ma prawo do ziemi, któr uprawia, jakie do
tej ziemi prawo pana wsi, wzgldnie co si ma sta z tern

prawem, jaki ma by stosunek wocianina do pana, wynikajcy
z uprawy teg"o gruntu paskiego przez wocianina. Trzeba
byo t kwesty rozwiza wyranie ustawodawczo, tembardziej,

e kodeks Napoleona tego rodzaju stosunku zgoa nie zna,

a wedug niego mona byoby regulowa ten stosunek tylko

jako dzieraw. Ju te 21. grudnia 1807 r. wydany zosta

królewski dekret, tej sprawy si tyczcy.
Dekret w myl konstytucyi stwierdza, i kady wocianin

moe swobodnie opuci swoje gospodarstwo i uda si,

dokd chce, mia tylko opowiedzie si dziedzicowi i zwierz-

chnoci, wskazanej przez podprefekta, i zwróci panu grunty,

zaog i zasiewy. Pan wsi nie móg w adnym razie wocianina
wbrew jego woli zatrzyma, a ewentualnych pretensyi do
niego mia dochodzi w drodze sdowej. Stwierdzajc tak

wolno osobist wocian, dekret równoczenie przyzna wa-
sno gruntów bezwzgldnie panu; zastrzega prawa wocian
do ziemi, o ile je mieli przyznane przez ukad z panem wsi,

czy to jako dziedziczne (takie prawo okrela dekret niecile
jako prawo wasnoci), czy to jako czasowe (udzielone na
lata, jak si dekret wyraa). O ile jednak wocianin takiego

prawa do ziemi nie mia, pan wsi móg go zupenie swobodnie
z gruntu usun; zastrzeono tylko, e przez pierwszy rok od
wydania dekretu wocianina wbrew jego woli panu ze wsi

nie wolno rugowa.
Takiego rodzaju rozwizanie sprawy b}o dla wocian

bardzo niekorzystne. Prawo dziedziczne wocian do gruntu

(t. zw. emfiteutyczne) uznawano nawet bez wyranej umow>-
w dawnej Polsce w królewszczyznach, ekonomiach i dobrach
duchownych, uznawane byo i za czasów pruskich, kiedy

ograniczano mono rugów wocian; Komisya rzdzca
wogóle wszystkim wocianom przyznawaa emfiteuz. Wobec
brzmienia dekretów przewana ilo wocian, bo z wyjtkiem
bardzo nielicznych, mogcych .si wykaza umowami, moga
by dowolnie przez pana wsi usunit.

Swobodnej te umowie interesowanych pozostawion
bya sprawa uregulowania powinnoci wocian na rzecz panów;
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pastwo adnej regulacyi ciarów wociaskich nie miao
zamiaru przeprowadza. Jedynie dla zabezpieczenia takich

umów, czy chodzioby o sprzeda wocianinowi wieczystego

prawa do gruntu (o wieczyst sprzeda ziemi, jak mówi dekret),

czy o umow czasow, t j. dzieraw, zastrzega dekret, e
umowy takie maj na wezwanie sdu przyjmowa osoby do.

tego umocnione, i na takie osoby woono "obowizek spraw-

dzania, czy strony s w stanie zawrze dobrowoln umow
i czy jest ona rzeczywicie dobrowoln, wic bez bojani,

przymusu i podstpu uczynion. W wykonaniu dekretu

zamianowano te 60 notaryuszy dla przyjmowania deklaracyi,

a ministerstwo sprawiedliwoci wydao instrukcy z podaniem
wzorów takich kontraktów. Wzory te wyliczay wszelkiego

rodzaju powinnoci, jakie mogy by na wocian woone;
zwraca w nich uwag dno, by nieokrelone poprzednio

daremszczyzny zostay oznaczone na dnie lub robot wymia-

row.
Ale do zawierania takich umów w szerokich rozmiarach

zgoa nie przyszo. Zapewnienie wolnoci wocianom opu-

szczenia gospodarstwa sprawio, e wielu wocian porzucao
swoje gospodarstwa. Gospodarstwa bowiem mae, ^l2-i3iTiowe^

tembardziej mniejsze, które przewaay, obcione zwaszcza

wysok robocizn, dajce ledwie minimum egzystencji, nie

przywizyway gospodarza do gruntu; za gospodarstw wik-
szych, takich, które po zaspokojeniu potrzeb gospodarza i

jego rodziny daway jak przewyk, byo ledwie 257o ogóu
gospodarstw wociaskich, a 33^0 ogóu gospodarstw rolni-

czych (t. j. bez ogrodniczych i chaupniczych). Z drugiej

za strony przyznanie panu penej wasnoci ziemi umoliwiao
rugi wocian. Oba te czynniki — gównie jednak pierwszy,

bo rugi byy przecie niezbyt czste — wywoay silny ruch

wród ludnoci wociaskiej, opuszczanie wsi, rezultatem czego

bya kryzys gospodarcza.

Niekorzystne wic byy skutki dekretu; przyzna naley,

i w dalszych nastpstwach okazay si one korzystnymi dla

póniejszego rozwoju kwestyi wociaskiej w Królestwie, gdy
opuszczenie wsi przez pewn cz ludnoci wociaskiej
sprawio, e powikszya si ilo, zarówno bezwzgldna, gos-

podarstw wociaskich, majcych samoistno gospodarcz,
tak, e ju w. r. 1811 ich liczba wynosia 43% ogóu wocia-
skich gospodarstw rolniczych.
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ydzi. O ydach nie wspominaa konstytucya; w myl
zasady równoci wszystkich i ydzi zatem wedug konsty-

tucyi otrzymali pene prawa zarówno obywatelskie, jak i

polityczne, ale te i na równi z reszt ludnoci ponosi mieli

ciary pastwowe, wic podatki i sub wojskow. Ju jed-

nak w r. 1808 osobny dekret królewski zaprowadzi zmian
w ich prawnem stanowisku, a to co do praw politycznych,

które im odj; by jednak unikn zmiany konstytucyi,

przeprowadzono to pozbawienie ydów praw politycznych

w taki sposób, i, utrzymujc w zasadzie postanowienia kon-

stytucyi, zawieszono je tylko na lat 10. Dekret nadto za-

strzega, i poszczególnym jednostkom z poród ydów mog
by przez króla przyznane prawa polityczne; za nadanie tych

praw musia obdarowany uici opat patentow (wedug
tabeli z r. 1809 w wysokoci 2.400 zp).

Ograniczenia ydów poszy jednak w szeregu rónych
postanowie i dalej jeszcze, take co do praw obywatelskich,

jako to wolnoci osobistej i zarobkowania. Utrzymany zosta
czasów pruskich datujcy przepis, i yd do zawarcia maestwa
musi uzyska konsens ze strony wadzy. Ograniczono prawo
ydów zamieszkiwania przy pewnych ulicach w Warszawie, do-
kadnie okrelajc, przy istnieniu jakich warunków te ograniczenia

odpadaj. Utrzymano w mocy przepisy, pochodzce równie
z czasów pruskich, i ydzi do nabywania placów po chrze-

cijanach, jak równie dzierawy poborów w rodzaju grobel-

nego, mostowego i t. d., potrzebuj zezwolenia wadzy.
Dekret z r. 1808 pozbawi ich w zasadzie prawa nabywania
dóbr ziemskich; wyjtki móg dopuszcza król, ale pod
warunkiem, i otrzymujcy pozwolenie na nabycie takiego

majtku osadzi 25 rodzin ydowskich na roli, oczynszuje

wocian i urzdzi gospodark lasow; takie pozwolenie byo
cile osobistem, nie przechodzio na potomków. W r. 1812
usunito ydów — równie dekretem królewskim — od mo-
noci dzierawy dóbr narodowych. Drugi dekret z tego roku
wyklucza ydów od roku 1814 od handlu trunkami, jak

równie fabrykacyi i szynkowania trunków, mieszkania po
karczmach, sz)'nkach i browarach, oraz od zajmowania posad
gorzelników; tego jednak w r 1814 nie przeprowadzono, od-
raczajc na razie wejcie w ycie dekretu.

Równie i co do ciarów pastwowych zaczto ydów
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traktowa odrbnie od reszty ludnoci, nakada na nich

specyalne podatki. Pocztkowo obowizani byli do suby
wojskowej na równi z reszt ludnoci, z wyjtkiem rabina i

kantora w kadym kahale; w roku 1812 jednak na prob
ydów dekret królewski zwolni ydów wogóle od suby
wojskowej, a w zamian naoy na nich osobny podatek

w ryczatowej kwocie 700.000 zp.

3. Sejmy.

Przepisy konstytucyi, tyczce si ustroju parlamentarneg-o

Ksistwa, rozwiny i uzupeniy trzy obszerne dekrety kró-

lewskie z lat: 1807, 1808 i 1809, odrbne o senacie, o sej-

mie i o sejmikach i zg^romadzeniach gminnych:

Skada si sejm Ksistwa, zwany w konstytucyi: gów-
nym, z dwóch izb, pierwszej czyli senatorskiej i drugiej

czyli poselskiej.

Do senatu wchodzio 18 czonków: po szeciu biskupów,

wojewodów i kasztelanów, po przyczeniu za Galicyi nowej

30 czonków, t. j. po dziesiciu z kadej grupy; z mocy
urzdu zasiadali biskupi, których król ustanawia w porozu-

mieniu z Rzymem, za wieckich czonków senatu król swo-

bodnie nominowa bez adnych ogranicze. Móg król

ewentualnie powikszy — jak o tem niej bdzie mowa —
liczb wieckich senatorów, a to podwójnie, tak e senat

móg liczy 30, a wzgldnie póniej 50 czonków, wtedy jed-

nak prawo to króla wyczerpywao si, aby liczba senatorów

spada znowu do cyfry pierwotnej; w praktyce ycia to si
zreszt nie zdarzyo.

Izb poselsk skadali posowie, deputowani i radcy

stanu. Posów wybieray sejmiki, kady jednego: kady
powiat mia swój sejmik; byo za powiatów 60, a po przy-

czeniu Galicyi zachodniej 100, tylu wic i posów. W sej-

mikach mieli prawo bra udzia tylko ci, którzy, majc prawa

polityczne, byli szlacht osiad w powiecie, t. j. mieli na

wasno lub te trzymali prawem zastawu dobra od roku

przynajmniej, oraz synowie szlachty-dziedziców. Zgroma-
dzenia te zatem miay stanowy charakter; naw^et dziedzice
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wsi, nie nalecy do szlachty, byli z sejmików wyczeni.
e za tylko z poród siebie móg sejmik posa wybiera,

wic oczywicie z sejmików tylko szlachcic móg by posem.
Wszyscy inni, Ictórzy mieli przyznane prawa wyborcze,

wybierali na zgromadzeniach gminnych deputowanych. Do
zgromadze gminnych wchodzili — o ile mieli prawa poli-

tyczne — waciciele dóbr ziemskich, nie bdcy szlacht

(wic nie zastawnicy), fabrykanci, rkodzielnicy i kupcy,

majcy w sklepie lub" magazynie towaru na 10.000 zp., plebani

i wikaryusze, artyci i obywatele znakomici z talentów,

wiadomoci, nauk lub przysug oddanych handlowi lub

kupiectwu, oraz z poród wojskowych oficerowie, za pod-
oficerowie i onierze, jeli byli uwolnieni ze suby jako

ranni, czy po odbiciu kilku kampanii, albo, nawet w czynnej

subie bdcy, o ile odznaczeni byli oznnk honorow, z tem
ograniczeniem jednak, e nie mogli wykon) wa swego prawa

tam, gdzie stali zaog. O udziale wic w zgromadzeniach

gminnych decydowa cenzus inteligencyi, wzgldnie majtkowy
lub — co cech znamienn tej konstytucyi — ranga, wzgldnie
zasuga wojskowa; przewag miay zapewnion }-wioy rednie.

Wocianom specyalnie nie przyznano wyranie prawa czynnego
wyboru. Przepisy co do posiadania nieruchomoci inter-

pretowano tak, i wocianie do zgromadze gminnych
wchodzili, o ile byli czynszownikami i posiadali wasne budynki;

w niektórych te zgromadzeniach ilo wocian, biorcych
udziaów wyborach, bya wcale znaczna. Zgromadzenia gminne
pierwot^nie tylko z poród siebie mogy wybiera deputo-

wanych, ju jednak wedug dekretu z r. 1809 take z poród
tych, którzy naleeli do sejmików, lecych w okrgu wybor-

czym zgromadzenia gminnego; gdy wic sejmiki wycznie
szlacht wybieray, na zgromadzeniach gminnych nie tylko

nieszlachta, ale szlachta, do zgromadzenia naleca, lub te
i poza zgromadzeniem nawet pozostajca, moga ubiega si
o mandat. Ilo reprezentantów, wysyanych przez zgroma-
dzenia, bya mniejsz od przyznanej sejmikom; wynosia 40,

a po przyczeniu Galicyi zachodniej 66. Kade zgromadzenie
gminne wybierao jednego deputowanego. Obejmowa okrg
gminny jeden lub dwa powiaty; byy to wic okrgi mieszane

wiejsko- miejskie z wyjtkiem pierwotnie 11 okrgów czysto

miejskich, z których 8 przypadao na Warszaw, a po 1

Historya ustroju Polski w raryi^ie. T. HI. *
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tworzyy: Pozna, Toru i Kalisz, a nastpnie 17 okrg-ów
miejskich, gdy przybyy cztery okrgi miejskie Krakowa, a

po jednym okrg-u utworzono z Sandomierza i Lublina.

Okrgi tak oznaczono, eby na jeden — poza Warszaw —
przypadao przynajmniej 600 wyborców.

Zwoywanie sejmików i zgromadze gminnych byo
atrybucy króla; on te mianowa przewodniczcych, zwanych
marszakami na sejmikach, a obywatelami prezydujcymi na

zgromadzeniach gminnych. Listy uczestników ustala ostatecznie

senat. Sejmiki i zgromadzenia gminne mogy si zajmowa
tylko wyborami, a regulamin dla nich by dokadnie okrelony;
marszaek dobiera sobie dwóch asesorów, razem z nimi

sekretarza, a dla rozstrzygania spraw o udzia w zebraniu

przez t. zw. koo porzdkowe do tego koa jeszcze dwóch
z zebranych. Przewodniczcy w razie nieporzdków móg
zebranie odroczy na kilka dni, a w razie dalszego ich trwania

nawet rozwiza po porozumieniu z prefektem i sdzi pokoju.

Wyborów- dokonywano przez aklamacy, w razie za
sprzeciwu choby jednego z zebranych w tajnem gosowaniu
gakami; do wyboru wystarczaa wzgldna ilo gosów.
Zaalenia o niewanoci zebra wyborczych rozstrzyga senat.

Kandydaci na posów sami si na zebraniu zgaszali lub te
ich zgaszano; pierwotnie musia by kandydat obecnym,
zmieniono to jednak tak, i nieobecny móg zgosi sw
kandydatur na pimie. Kandydat musia mie lat 24 i umie
czyta i pisa. Urzdnicy z nominacyi, stale obowizki
speniajcy, zawieszeni byli w prawie wyborczem biernem,

to wojskowi w subie, oraz plebani i wikaryusze. Rugi

posów i deputowanych przeprowadza senat przed zebraniem

si sejmu. Wyboru dokonywano a na lat 9, co trzy lata

jednak miaa jedna trzecia posów i deputowanych ustpowa.
Nietykalnoci nie mieli posowie i deputowani zapewnionej,

jedynie tylko gwarantowao im prawo wysz ochron w czasie

sesyi, oraz przez dwa tygodnie przed sesy i po sesyi. Bez

pozwolenia króla nie wolno im byo wydala si z kraju.

Razem liczba posów i deputowanych wynosia wic
pierwotnie 100, nastpnie 166 osób. Nadto do izby poselskiej

wchodzili jeszcze z mocy piastowania urzdu, i to z gosem
stanowczym, czonkowie rady stanu, t. j. pierwotnie tylko

ministrowie z prezesem rady ministrów w liczbie 7 osób, gdy
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za w r. 1809 powikszono liczb czonków rady stanu,

zastrzeono, i poza ministrami moe zasiada w izbie poselskiej

tylko szeciu radców stanu i prezes rady, a wic razem
z rady 13 osób (gdy urzd prezesa ministrów i rady stanu

stale by zczony).
Z znaczn swobod w dopuszczaniu spoeczestwa do

udziau w sejmie nie szo jednak w parze znaczenie sejmu
w ustroju. Tylko co dwa lata mia si sejm zbiera, a taka

sesya sejmowa nie miaa trwa duej ponad dni 15; poza
tymi terminami móg by zwoany na sesy nadzwyczajn.
Bardzo ciasno okrelon zostaa kompetencya sejmu; mia
on przyznany udzia w ustawodawstwie tylko w naradzaniu

si wzg-ldem prawa podatkowego czyli prawa przychodów
skarbowych, t. j. wic co do ustawodawstwa podatkowego
i ustalania budetu, co do zmian w prawie cywilnem i karnem,
oraz co do kwestyi systemu menniczego. Nie mia zatem
sejm udziau w ustawodawstwie co do ustroju pastwa, jak

równie co do jego urzdze administracyjnych; ustawodawcze
normowanie tych kwestyi naleao wycznie do króla z rad
stanu. Sejm ograniczony by równie przez to, e nie mia
prawa inicyatywy, obradowa wic móg tylko nad projektami,

które z upowanienia króla przesyaa do niego rada stanu

za porednictwem waciwego ministra. W przedoonych
projektach nie móg te sejm adnych przedsibra dowolnie

zmian; moga je proponowa do 48 godzin odpowiednia
komisya izby poselskiej. Wtedy zbieraa si ona u waciwego
ministra, a jeli po naradzie — przy udziale take reprezentanta

rady stanu, do tej narady deputowanego — od propozycyi
zmian nie chciaa odstpi, minister donosi o tern radzie

stanu; rada stanu — ewentualnie po naradzie z czonkami
komisyi — ostatecznie decydowaa o przyjciu lub odrzuceniu

poprawki. Taki projekt móg by ju tylko w caoci przyjt}'m
lub te odrzuconym przez izb poselsk.

Równie i swoboda obrad sejmu, bya, w izbie poselskiej

specyalnie, bardzo skrpowana. Przewodniczy izbie poselskiej

marszaek (ewentualnie zastpca), senatowi prezes; móg jednak
w senacie, o ile chcia, przewodniczy król osobicie. Mar-
szaek i prezes senatu byli nominowani przez króla z poród
czonków kadej z izb; w senacie i sekretarza król mianowa,
gdy w izbie poselskiej wyznacza? go marszaek. W izbie

4*
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poselskiej móg- marszaJek kadej chwili zamkn dyskusyc,
gdy uzna spraw za dostatecznie zgbion. ,

Sejm zwoywa król i on te mia prawo rozwiza sejm
i zarzdzi nowe wybory, tylko jednak w' tym wypadku, jeli

po dwakro jakie prawo nieformalnie uchwalono, lub jeli

z powodu niefadu na posiedzeniu zawiadomiono króla o
przyjciu jakieg-o projektu, który nie uzyska wikszoci.

W stosunku do izby poselskiej senat mia podrzdne
stanowisko. Projekty praw wchodziy najpierw do izby. Jeli
izba poselska prawo przyja, to senat móg da ksiciu moc
do odrzucenia projektu, ale tylko w okrelonych przypadkach,
a to ze wzg^ldów formalnych, jeli uchwalono prawo w izbie

nie wedug- formalnoci, przepisanych przez konstytucy,
zaszy przy obradach gwaty lub prawo nie byo przyjte
w izbie wikszoci g^osów, oraz ze wzgldów merytorycznych,
jeli prawo przeciwne byo bezpieczestwu kraju lub konsty-

tucyi. Jeli senat ze wzgldów formalnych przeciw projektowi

si owiadcza, to król mimo to móg projekt, przyjty przez

izb, ogosi jako prawo albo te odesa po wysuchaniu
rady stany z powrotem do izby lub do senatu, w tym wypadku
zwikszonego przez nowomianowanych czonkó\v wieckich.
Do senatu wic waciwie naleaa tylko kontrola co do
przestrzegania przepisów formalnych przez izb poselsk, oraz

co do przestrzegania przez ni i przez króla — bo on mia
prawo inicyatywy — konstytucyi.

Obrady w izbie poselskiej toczyy si gównie w trzech

komisyach: 1) przychodów skarbowych, 2) ustawodawstwa
cywilnego i 3) ustawodawstwa karnego, do których wybierano
w tajnem gosowaniu po 5 czonków wzgldn wikszoci
gosów. Projekt ustalony przez rad stanu, ewentualnie po
przedstawieniu uwag przez komisy, przychodzi pod obrady
penej izby, w której gos zabiera mogli tylko czonkowie
rady stanu; ci ostatni jednak mogli mówi tylko za przyjciem
projektu. Temu ogromnemu skrpowaniu monoci dyskusyi
zaradzono w praktyce przez odbywanie posiedze nieoficyalnych.

Projekt musia by zaatwiony w izbie tego dnia, w którym
by wniesiony. Gosowanie odbywao si tajnie, gakami;
do przyjcia projektu trzeba byo zwykej wikszoci lub

równoci gosów.
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W formalnych stadyach obrad starano si nawiza do

tradycyi regulaminu dawnego sejmu polskiego.

Tylko trzy razy zebra si sejm Ksistwa, dwa razy na

sesy zwyczajn, w r. 1809 i 1811, raz na sesy nadzw>czajn

w r. 1812; ten ostatni sejm po zawizaniu konfederacyi

generalnej zosta zaraz zamknity.
Kompetencya izby poselskiej wyczerpywaa si przez

wspóifdzia w ustawodawstwie; do senatu jednak naleay
take i inne jeszcze funkcye: nadzór nad prowadzeniem ksig
obywatelskich i rozstrzyganie sporów co do wcigania do

list, decyzya o wanoci sejmików i zgromadze gminnych

i rugi posów i deputowanych. Oczywicie wic dla zaatwiania

tych spraw zbiera si on musia take i poza sesyami sejmu.

4. Rada stanu.

Literatura: Heylman, Rys historyczny ; Rostworowski, Rada
ministrów i rada stanu.

Konstytucya utworzya w Ksistwie warszawskiera insty-

tucy, nieznan dawniej Polsce, opart na francuskich wzorach:

rad stanu; w stosunku jednak do urzdze francuskich rady

stanu przeprowadzia zmiany, które nie byy korzystne.

Na czele rady stanu sta w zasadzie król; e jednak

rzadko przebywa w kraju, a wicekróla nie zamianowa, wic
przewodniczy jej — w myl konstytucyi — prezes rady

stanu przez króla mianowany. Wedug konstytucyi do rady

stanu wchodzili jako radcy stanu ministrowie, sekretarz rady

stanu, oraz jako organ pomocniczy referendarze; gdy za
król prezesem rady stanu mianowa prezesa rady ministrów,

a sekretarzem rady stanu sekretarza rady ministrów, konsty-

tucya za poza ministrami innych radców stanu nie znaa,

pocztkowo istnia taki cisy zwizek miedzy rad stanu i

rad ministrów, e nawet posiedze tych dwóch odrbnych
cia, róne speniajcych w pastwie funkcye, nie odróniano.

Ten stan rzeczy jednak nie móg sic utrzyma; liczba czon-

ków rady bya za ma, by mogli podoa obowizkom
zwaszcza wobec zaj, które na nich ciyy jako na ministrach,

za i rzecz byo niewaciw, by kontrola nad administracya
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kraju naleaa do ciaa, zoonego wycznie z tyci, którzy

stali na czele tej administracyi. By temu stanowi rzeczy

zaradzi, a jednak nie zmienia konstytucyi, która poza
ministrami innych radców stanu nie znaa, postpiono tak, i
król w r. 1808, nie zmieniajc zasadniczo skadu rady, powick
szy jej skad, mianujc szeciu nowych radców stanu. To zarz-
dzenie miao tymczasowe posiada znaczenie, utrzymao si
jednak przez cay czas bytu Ksistwa, a po zajciu Galicyi

powikszono jeszcze liczb radców stanu przez mianowanie
dalszych szeciu, tak, e ich byo odtd dwunastu obok
prezesa i ministrów; powikszono te liczb referendarzy

o dwóch. W radzie stanu wszyscy radcy równe mieli prawa.

Rada stanu obradowaa zawsze tylko w penym kom-
plecie. Dopiero w r. 1810 dekret, urzdzajcy jej org^anizacy,

i to bardzo wyczerpujco, utworzy jako ciaa pomocnicze

dla rady dla przyg^otowywania spraw, które ciyy poprzednio

wycznie na referendarzach, komisy dla poda i instrukcyi,

która przygotowywa miaa sprawy sdowe, oraz dla przygoto-

wywania spraw ustawodawczych i administracyjnych — odpo-

wiednio do wydziaów ministeryalnych — cztery sekcye: l)spra-

wiedliwoci, 2) spraw wewntrznych i obrzdków religijnych,

3) wojny i 4) finansów i skarbu; dla spraw policyi nie utwo-

rzono osobnej sekcyi, a miay one nalee do tej sekcyi,

z któr najbliszy czy je zwizek. Do kadej sekcyi wcho-

dzio kilku radców stanu, nie bdcych ministrami, i jeden

referendarz, który mia te gos stanowczy, do komisyi poda
i instrukcyi w zasadzie tylko referendarze; ministrowie mogli

bra udzia w sekcyach i komisyi, ale tylko z gosem doradczym.

Kompetency rady ju konstytucya szeroko zakrelia,

a nastpnie jeszcze j rozszerzono. Do rady stanu naleao
— jak o tern wyej bya mowa — przygotowywanie projek-

tów ustawodawczych dla sejmu, jak równie w wszystkich

innych materyach, które do sejmu nie naleay, a normowane
byy wycznie przez królewskie dekrety, t. j. praw uzupe-

niajcych konstytucy (co do ustroju zatem), oraz tyczcych
si administracyi. Obok tego udziau w ustawodawtswie —
a czonkowie rady, jak o tem bya ju mowa, zasiadali take
i w izbie poselskiej — rozstrzygaa rada stanu spory o kom-
petency midzy wadzami sdowemi i administracyjnemi,

wykonywaa t. zw. sdownictwo administracyjne, a to jako
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sd II instancyi w stosunku do rad prefekturalnych, oraz

orzekaa o oddawaniu pod sd urzdników publicznych

w razie popenienia przez nich przestpstw w urzdowaniu.

Stanowia ona take wedug" konsiytucyi sd kasacyjny

Ksistwa, Do tych licznych atrybucyi, oddanych radzie

przez przepisy konstytucyi, dekret królewski z r. 1807

powierzy jej nadto jeszcze roztrzsanie doroczn)'ch etatów

dochodów i wydatków i systemu urzdzenia og"ólneg'o dóbr

narodowych, oraz rozkad podatków na departamenty, dekret

za z r. 1808 nakaza ministrowi przedkadanie radzie stanu

nie tylko etatów poszczególnych ministerstw, lecz równie
kwartalnych rachunków, oraz raportów o dziaalnoci poszcze-

gólnych ministerstw i ich ogólnych uwag co do stanu kraju.

W ten sposób rada stanu prócz funkcyi ustawodawczych i

sdowych otrzymaa te atrybucye kontrolne co do stanu

kraju i jego' administracyi, o których wydawaa swoj opini.

Tak rada stanu staa si jedn z najwaniejszych wadz
w pastwie. Postanowienia jednak rady nie miay mocy
prawnej, dopóki ich nie zatwierdzi monarcha. Czasowo
atrybucye jej zostay nawet jeszcze wzmocnione; w r. 1809
król upowani rad do powzicia w nagych wypadkach
uchwa, które mogli — ale nie musieli — ministrowie wpro-

wadza w ycie bez czekania na decyzy królewsk, zreszt

i dla takich uchwa wymagan; otrzymaa wic rada stanu

charakter wadzy rzdzcej take, zreszt jej obcy. Peno-
mocnictwo to rady stanu miao jednak trwa tylko przez czas

wojny, która wtedy wybucha; z zakoczeniem wojny ustao.

5. Wadze naczelne zarzdu i kontroli.

Literatura: Konic, Kartka z dziejów owiaty ; Gernbarsetcski,

Wojsko polskie; Fójanowsiki, Najwysza izba obrachunkowa; Gicdroy,

Rada lekarska.

Zarzd naczelny Ksistwa oddany by w rce ministrów,

których liczb na szeciu oznaczaa konstytucya; byli to

ministrowie: 1) sprawiedliwoci, 2) wewntrzny i czci religij-

nych, 3) wojny, 4) przychodów i skarbu, 5) policyi, oraz

6) przebywajcy przy boku króla, wic zwyczajnie vr Drenie,
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sekretarz stanu. W r. 1808 osobne dekrety królewskie, nie

ogoszone, okreliy zakres dziaania ministerstw.

Pierwszym z ministrów by minister sprawiedliwoci,

któremu przekazana bya caa administracya sdownictwa:
w wymiar sprawiedliwoci nie wolno byo mu si miesza.
Administracya kraju, której za wzorem francuskim bardzo
szerokie nakrelono granice, rozumiejc przez ni nietylko zarzd
kraju, ale i popieranie rozwoju gospodarczego, bya powie-
rzona — z wyjtkiem spraw wojskowych i skarbowych, oddanych
osobnym ministrom — ministrowi wewntrznemu, który mia w
swoich rkach take i sprawy wyzna. Ale i ze spraw wojskowych
oddane byy niektóre temu ministrowi: pobór, dostarczanie

ywnoci dla wojska (póniej odjte mu czciowo) i urz-
dzenie gwardyi narodowej, jak równie do niego, a nie do
ministra skarbu, nalea zarzd dóbr narodowych; cho
policya naleaa do osobnego ministra policyi, to jednak i

cz takich spraw przyczona bya do zakresu dziaania

ministra wewntrznego: mianowicie zapobieganie ebractwu,
a czciowo policya lekarska i cenzura. Sekretarz stanu

poredniczy midzy wadzami Ksistwa a monarch, przy
którego boku stale przebywa; nie zaatwia on spraw dyploma-
tycznych, które byy oddane wycznie królowi, a prowadzone
w praktyce przez ministra spraw zewntrznych Saksonii.

Kady z ministrów kierowa zarzdem swojego wydziau,
wykonywa nadzór nad podlegymi mu urzdnikami i przed-
stawia królowi kandydatów do nominacyi na oprónione
urzdy; nadto kady z nich przygotowywa projekty do
nowych praw i urzdze administracyjnych^ oraz do etatów
z zakresu swojego dziaania, przedkadane radzie stanu, jak

równie przedstawia jej co Icwarta rachunki, oraz kwartalne
i roczne uwagi nad « wadami w egzekucy co do swego
wydziau; wszyscy ministrowie razem obowizani byli przed-
kada radzie stanu co roku obraz ogólnego krajowego, tak

fizycznego, jak i moralnego stanu, tudzie ogólne widoki
wzgldem jego wydoskonalenia. K.onstylucya wprowadzaa
zasad odpowiedzialnoci ministrów wobec uznania nieodpo-
wiedzialnoci monarchy; kady akt, od króla wychodzcy,
musia by kontrasygnowany przez odpowiedniego ministra,

który przez swój podpis odpowiedzialno na siebie przyj-

mowa. Ministrowie odpowiedzialni byli nie tylko za ustawy



WADZE NACZELNE ZARZDU I KONTUOLL 57

i urzdzenia, przez nich podpisane, a przeciwne konstytucyj

lub szkodliwe krajowi, lecz w tych wypadkach i za rozkazy

przez nich wydane, oraz za niewykonywanie praw i urzdze.
Do odpowiedzialnoci móg pocig"n ministra król, który

te sd dla tej sprawy wyznacza, a to na wniosek rady

stanu; rada stanu tak uchwa moga powzi z wasnej

inicyatywy, lub te w razie wniesienia do niej przez kogokol-

wiek skargi na ministra.

Cech byo wadz Ksistwa, i za wzorem francuskich

utworzono je jako wadze jednoosobowe; podporzdkowani
wic byli ministrowi urzdnicy ministeryum, za których od-

powiada: konsyliarze, audytorzy, bdcy bezpatnymi prakty-

kantami, oraz sekretarz generalny, kierujcy kancelary.

Konstytucya nie przewidywaa wprowadzenia innych

wadz centralnych poza ministeryami. Przecie z wymogów
ycia powstay one, poza konstytucya wic, zwaszcza jako

zczone z ministeryum si)raw wewntrznych, które nie mogo
podoa tak niesychanie szeroko zakrelonemu zadaniu.

Pozostawiono przedewszystkiem obok ministeryum utworzon
jeszcze przez Komisy organizacyjn izb edukcyjn jako wa-
dz naczeln dla spraw owiaty; przez lat kilka jeszcze ona funk-

cyowaa, cho bowiem ju dekret z r. 1808, organizujcy ministe-

rya, przewidywa utworzenie w jej miejsce nieco lepiej do konst}-

tucyi dostosowanej dyrekcyi edukacyjnej, a w r. 1810 prawem
ustrój tej dyrekcyi okrelono, rozpocza ona swój ywot
dopiero w pocztkach 1812 r. Na czele jej sta dyrektor,

a w skad wchodzio 6 czonków pensyonowanych, t. j.

urzdników, 10 honorowych, wród których znajdowa si
prezes towarzystwa ksig elementarnych, i sekretarz generalny,

prowadzcy kancelary. Dyrekcya z poród siebie wybieraa

co roku 5 wizytatorów szkó. Sprawy czciowo zaatwia

sam dyrektor, czciowo dyrekcya jako wadza kollegialna.

Do dyrektora nalea zarzd, wzgldnie nadzór szkó, bibliotek

i zbiorów naukowjch, zarzd funduszów szkoln>ch i budowli.

Dyrekcya, jako wadza kollegialna, w której dyrektor zasiada,

majc w niej tylko jeden gos, ukadaa samoistnie projekty,

przeprowadzaa egzaminy, oraz nominowaa profesorów, za
rad i pomoc wspieraa dyrektora w wykonywaniu ustaw

i zarzdze, oraz w sprawach porzdku i karnoci w szkoach,

w których to sprawach jednak odpowiedzialno ciya na

dyrektorze
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Dyrekcya, której dyrektor zdawa raporty ministrowi

spraw wewntrznych, lecz móg si zreszt znosi swobodnie

z innemi wadzami, tworzya, cho podporzdkowana formalnie

ministeryum wewntrznemu, jakby osobne ministeryum o-

wiaty. Miaa te osobne swoje fundusze; jej bowiem oddano
te fundusze, które naleay tiiegdy do Komisyi edukacyjnej.

Tej samodzielnoci nie miaa utworzona przy teme
ministeryum dyrekcya dóbr i lasów narodowych, zorga-

nizowana w r. 1810, na której czele sta równie dyrektor;

nie miaa te ta dyrekcya charakteru ciaa kollegialnego,

a decyzye i rozkazy wychodziy nie od dyrekcyi, lecz od
ministra wewntrznego, któremu dyrektor nowe interesy mia
przedkada do decyzyi.

Podobn dyrekcy utworzono w r. 1810 przy ministeryum

wojny, a to jako dyrekcy ywnoci, której oddano sprawy

intendantury, nalece poprzednio do ministeryum wewntrz-
nego; ju jednak po roku zwinito t dyrekcy, sprawy jej

oddano napowrót ministeryurti wewntrznemu, ale za to przy

ministeryum wojny utworzono osobn dyrekcy — równie
zreszt nie kollegialn — administracyi wojennej dla spraw

szpitali, opatrzenia koszar, ubiorów, koni, wizie i t. d.

Ministeryum skarbu bya podporzdkowana mennica

i dyrekcya loteryi klasycznej.

Ciaami podporzdkowanymi ministeryum wewntrznemu,
a majcemi doradczy charakter, byy: rada ogólna lekarska,

czyli medycynalna, utworzona w roku 1809, a bdca
równoczenie komisy egzaminacyjn, oraz rada handlowa

ogólna. Pierwsz z tych rad skadali: prezydujcy, czterej

radcy doktorzy (w tem jeden weterynarz), oraz dwaj asesorowie:

chirurg i aptekarz; rada handlowa skadaa si z omiu
czonków, których król nominowa z liczby trzynastu

kandydatów, przedstawionych przez rady handlowe
poszczególnych miast. W radzie handlowej dopuszczony by
do udziau czynnik spoeczny, podobnie jak zreszt tylko

w dyrekcyi edukacyjnej.

Nie przewidywaa konstytucya adnej instytucyi kontrolnej

rachunków pastwowych; stworzono j jednak ju w r. 1808,

jako izb obrachunkow (dziaajc kollegialnie), zoon
z prezesa, czterech konsyliarzy i czterech asesorów bezpatnych,

wszystkich nominowanych przez króla; wkrótce jednak póniej
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zapewniono i tu udzia silniejszy czynnikowi spoecznemu,

a to w taki sposób, i asesorów mia król wybiera z poród
podwójnej liczby kandydatów, przedstawionych po dwóch
przez rady departamentowe.

6. Rada ministrów.

Literatura: Rostworowski, Rada ministrów i rada stanu.

Wedug- konstytucyi monarcha móg mianowa jako

sweg"o zastpc w Ksistwie wicekróla; gdyby wicekróla

wadca nie mianowa, to miaa istnie w Ksistwie rada

ministrów z prezesem rady na czele, funkcyonujca w czasie

niebytnoci króla, gdy z chwil, kiedy on przybywa,
pracowa mia oddzielnie z kadym z ministrów. Król dla

niej mianowa te sekretarza. Wicekról nie by mianowany
przez cay czas istnienia Ksistwa; powoano wic w myl
konstytucyi do ycia rad ministrów. Poniewa minister

sekretarz stanu przebywa przy boku króla, wic rada skadaa
si stale tylko z piciu ministrów i prezesa rady.

Rada ministrów miaa konstytucy ciasno okrelone
atrybucye, i to w sposób do niejasny; tylko doradczy by
jej charakter, gdy jedynie roztrzsa miaa interesy wspólne

rozmaitym ministeryom dla przedstawienia ich królowi

do potwierdzenia. Rada ministrów, dc do rozszerzenia

swej kompetencyi, w regulaminie, który dla siebie w r. 1807

uchwalia, zastrzega dla siebie decyzy w sprawach, co do
których poszczególni ministrowie napotykali na trudnoci

w rozstrzygniciu, lub gdy midzy wydziaami ministeryów

w jakiej sprawie zachodzi zwizek. Dekret królewski jednak,

jeszcze z tego roku 1807, ograniczy rad do czynienia

jedynie uwag — bez powzicia decyzyi — nad sprawami,

które miay by królowi przedstawiane, a to jeli chodzio

o sprawy wspólne kilku ministeryom, wydatki nadetatowe,

oraz raporty ministrów o wadach administracyi ich wydziaów;
nadto radzie ministrów oddano spraw roztrzsania urzdze,
które naleao wprowadzi dla wykonania traktatów handlowychi

do wiadomoci za rady mieli ministrowie podawa zapytania
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CO do wtpliwoci w ustawach, do ministra skierowane, jeli

sam ich nie móg rozstrzyg^n, a wreszcie postanowienia

co do zawieszania urzdników w wykonywaniu funkcyi.

W r. 1810 bliej okrelono jeszcze kompetencyc rady

ministrów. Wyjto z pod jej obrad sprawy, tyczce si,

nominacyi urzdów, i raporty tajemne policyi, za to miaa
rada przedkada opini o protokoach rad departamentowych
przed odesaniem ich do króla i miay by jej komunikowane
raporty i rachunki kwartalne ministeryów; wreszcie w razie

nagej potrzeby wydania jakich zarzdze mia minister, nim
wyda zarzdzenie na swoj odpowiedzialno, przedoy tak
spraw na radzie — ale tylko przedoy, gdy decyzy
przecie oddano ministrom poszczególnym. I ta wic reforma

wadzy rady ministrów nie wzmocnia.
Ta organizacya rady ministrów nie odpowiadaa potrzebie;

brakowao w Ksistwie jednolitoci dziaania, gdy kady
z ministrów w swoim wydziale mia szerokie penomocnictwa,
a nie byo zabezpieczone zharmonizowanie dziaa poszczególnych
ministeryów, gdy penia rzdu spoczywaa w rkach tylko

króla, który przewanie przebywa poza granicami pastwa,
a nie ustanowi przewidzianego w konstytucyi wicekróla, który

mógby, na miejscu przebywajc, prowadzi silnie i pewnie
machin administracyjn Ksistwa, wybitnie centralistyczny

majc charakter, wic wymagajc jednolitej woli kierowniczej.

Std pochodzia nieraz silna rozbieno w kierunkach

dziaalnoci ministeryów. Dopiero te w r. 1812 waga
wypadków historycznych, konieczno silnej jednolitej akcyi

kierowniczej, sprawia, - i król odda radzie ministrów t
wadz, jaka jem.u z konstytucyi przysugiwaa, z prawem
nominowania i zawieszania urzdników, byle nie ministrów.

7. Nisze urzdy administracyjne.

Literatura: Wasiuyhski, Wadze administracjine lokalne.

Ksistwo podzielono na sze departamentów: poznaski,
kaliski, bydgoski, warszawski, pocki i omyski; po zajciu

Galicyi zachodniej utworzono na jej obszarze jeszcze cztery

departamenty: krakowski, radomski, lubelski i siedlecki.
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Departamenty podzielono tymczasowo na 60 powiatów, lecz

tymczasowy ten podzia utrzyma si przez cay czas istnienia

Ksistwa; w Gaiicyi zachodniej powiatów 40 wykrelono.

Na departamenty róne przypaday iloci powiatów.

Wadze administracyjne w departamentach i powiatach

utworzono cile na wzór francuski, z francuskienii nawet

nazwami; na czele departamentu sta prefekt, na czele powiatu

podprefekt. Byy to wic wadze jednoosobowe, podporzd-
kowane wadzom centralnym, a to celem zapewnienia silnej,

energicznej administracyi kraju, kierowanej jedn myl.
Prefekci i podprefekci podlegali osobicie ministrowi

wewntrznemu, obowizani byli jednak spenia polecenia

wszystkich ministrów. Do prefekta naleaa zarówno caa,

szeroko zakrelona, administracya, jak i policya; do pomocy
mia prefekt dodanych radców prefektury i sekretarza general-

nego, w sprawach sanitarnych mia prefekt do pomocy fizyka

departamentowego, w sprawach za policyi komisarza policyi,

adjunkta i intendenta, którzy jemu bezporednio podlegali,

cho odbierali polecenia wprost od ministra policyi. Dla
utrzymania jednolitoci zarzdu przyznano w stosunku do
innych wadz w departamencie, z wyjtkiem sdów i wojska,

prefektowi prawo nadzoru, a ogólne zarzdzenia, tych waciz

si tyczce, zwaszcza wprowadzajce zmiany w zarzdzie,

przez jego przesyano rce.
Takiemi wadzami odrbnemi, jednak podlegajcemi

nadzorowi prefekta, byy na zasadzie jednoosobowoci urzdu
oparte dyrekcyc skarbowe, po jednej w departamencie,

kierowane przez dyrektora, któremu podlegali: inspektor,

poborca, kontrolor i sekretarz, bdcy kierownikiem kancelaryi

i kalkulatory!, oraz inspektorzy.

Podprefekt by zastpc prefekta w powiecie, jego

musia spenia polecenia, ale i wadz wyszych; on wykonywa
bezporedni nadzór nad wadzam.i administracyi lokalnej; do
pomocy mia dodanych fizyka i chirurga.

Administracya lokalna miaa by wedhig konstytucyi

tak urzdzon, by w kadej municypalnoci znajdowa si
mer lub prezydent. Niejasny ten, niedostateczny przepis,

szerzej rozprowadzono w dwóch dekretach z r. 1809, z których

pierwszy tyczy si urzdzenia czterech najwikszych miast:

Warszawy, Poznania, Kalisza i Torunia, drugi za reszty miast
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i wszystkich wsi. Zarzd administracyi lokalnej w czterech

najwikszych miastach sprawowali prezydenci municypalni,

w innych burmistrze, wszyscy mianowani przez króla. Po
wsiach administracyc oddano w rce wójtów, których
mianowa z poród ludnoci miejscowej — ale z zastrzeeniem,
e umiej czyta i pisa — prefekt, a zatwierdza minister

wewntrzny; taki wójt móg obejmowa kilka wsi swoj
wadz. Prezydenci czterech wikszych miast, oraz bur-

mistrzowie miast departamentowych byli podporzdkowani
prefektom, inni burmistrzowie i wójtowie podprefektom.

Prezydenci i burmistrze mieli dodanych sobie jedneg^o

do piciu awników, których mianowa w czterech wikszych
miastach minister wewntrzny, w innych prefekt, ale

z zatwierdzeniem ministra; do awników naleao zastpstwo
prezydenta lub burmistrza, g"dy nie móg peni swoich
funkcyi, ale take i z jego polecenia, w tym wypadku jednak
decyzya pozostawaa przy prezydencie, wzgldnie burmistrzu,

który by za ni odpowiedzialny. Nadto mieli prezydenci
iako zastpców w sprawach policyi intendentów policyi,

w Poznaniu trzech, w Kaliszu i Toruniu po jednym;
w Warszawie policya nie naleaa do prezydenta, lecz do
osobnego prezydenta policyi, patnego z funduszów miasta,

który mia do pomocy dwóch asesorów.

Podobnie i wójtowie mogli mie pomocników; jeli

okrg, wójtowi oddany, obejmowa kilka wsi, móg wójt

ustanowi w poszczególnych wsiach (czyli gromadach.) swoich
zastpców z nazw sotysów, których nominacy zatwierdza

prefekt; za ich czynnoci podobnie jednak by sam
odpowiedzialny.

Do prezydentów, burmistrzów i wójtów naleay: oga-
szanie zarzdzepublicznych, policya bezpieczestwa (zwyjtkiem
Warszawy) i sanitarna, nadzór nad wasnoci publiczn
i pomoc w rozkadzie i poborze ciarów publicznych.

Tak wic i administracy lokaln oddano za Ksistwa
w rce urzdników, a jedynie czynnik spoeczny uwzgldniono
w pewnej mierze przy nominacyi wójtów, od których nie

wymagano specyalnych kwalifikacyi urzdniczych. Postpem
przecie ogromnym w stosunku do przeszoci, take i do
czasów pruskich, byo zupene zerwanie w administracyi
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lokalnej z zasad patrymonialn, a wprowadzenie w peni
wycznie czynnika pastwoweg"o.

Poza tymi urzdami administracyjnymi stay osobno
urzdy stanu cywilnego — waciwie tylko nominalnie. Zna
takich urzdników spccyalnych kodeks Napoleona, a naleao
do nich prowadzenie metryk. Wobec katolickiego charakteru

kraju, cho utrzymano przepisy kodeksu, maestwa si
tyczce, a wiecki majce charakter, trudnoci pogodzenia
ycia i przepisu w ten sposób usunito, i woono obowizki
urzdników stanu cywilnego na duchownych, penicych obo-
wizki parafialne, jednak duchownych katolickich zwolniono
od obowizku ogaszania rozwodów cywilnjch i udziau
w lubach cywilnych, flrzekazujc te funkcye prezydentom
i burmistrzom miast.

Od wszystkich waciwych urzdników dano wykazania
kwalifikacyi, które okrelono ju w dekrecie z r. 1808. Posia-

dania kwalifikacyi do niszych urzdów, tak administracyjnych,

jak skarbowych i policyjnych, mia dowodzi egzamin, ska-
dany przed komisy egzaminac)'jn departamentow, a o ile

chodzio o wysze posady, egzamin, skadany przed najwysz
komisy egzaminacyjn w Warszawie, do którego zasiada
mogli tylko ci, którzy zdali ju pierwszy egzamin i odbyli

roczn praktyk; dekret z r. 1811 zastrzega nawet, e do
tego drugiego egzaminu bd — po upywie lat szeciu —
dopuszczeni tylko ci, którzy ukocz zaoon wówczas szko
administracyjn, poczon z istniejc od r. 1808 szko
prawa. Dla tych, którzy wyka, e zdali egzamin, dekret
z r. 1808 zastrzega przez pierwszych 2Yj lat pierwszestwo,
za nastpnie wyczne prawo do otrzymania urzdu. Nie
miay si te przepisy stosowa tylko do tych, którzy piasto-

wali urzdy za polskich czasów lub byli ju urzdnikami.
Ksistwo warszawskie b)o pierwsz szko dla w)'robienia

polskiego stanu urzdniczego, gdy dawne pastwo polskie nie

znao waciwych fachowo wyksztaconych urzdników, a za

pruskich czasów urzdy zajmowali prawie wycznie Niemcy.
Rady p r e f c k t u r a 1 n e. W katlym departamencie

~

tworzya konstytucya rad interesów spornych, czyli rad-
prcfekturaln, jak zwykle mówiono, dziaajc kollegialnic,

zoon z dwóch do piciu czonków, miaDowanych przez
króla, a zwanych radcami prcickturalnymi; przewodnictwo
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naleao do pierwszego nominacy radcy. Dziaalno tych

rad okrela dokadniej dekret królewski z r. 1809, uzupe-
niony w r. 1811. Nie bya to dziaalno jednolita. Przede-

wszystkiem naleao do rady prefekturalnej rozsdzanie sporów,

które nie podpaday pod zwyczajne sdy, jako to spory

w sprawie ióg publicznych, spawów, kanaów i mostów,
sprawy o pretensye przeciw pastwu za nienichomoc, zabrane

na potrzeb publiczn, spory midzy rzdem a dzierawcami
dóbr narodowych i entreprenerami robót publicznych lub

wogóle prywatnemi osobami, z kontraktów z rzdem zawartych

powstae, lub spory midzy tymi entreprenerami a osobami
prywatnemi, o ile chodzio o krzywdy osób prywatnych
z winy entreprenerów przy robotach wynike. Rady prefek-

turalne czciowo wic rozstrzygay takie sprawy, które

powinnyby nalee do sdów zwyczajnych, czciowo za miay
charakter sdów administracyjnych, nie rozwinitych jeszcze

peniej. W cznoci z t dziaalnoci rady pozostawa udzia
jej w licytacyi majtku pitblicznego. Spory zaatwi ly rady

prefekturalne jako pierwsza i ostatnia inslancya, jeli cLodzio
o przedmiot sporu wartoci do 1.000 zp., w wikszych mona
byo wnosi apelacy do rady stanu. Obok tych spraw
naleay do rad prefekturalnych inne, a to w zastpstwie —
w pewnych wypadkach — rad departamentowych; zaatwiay
mianowicie rady proby prywatnych osób o ulenie w ci-
arach publicznych z powodu wypadków nadzwyczajnych, o

ile te wypadki zaszy ju po uskutecznieniu rozkadu ciarów,
który nalea do kpmpetencyi rad departamentowych, powia-

towych i gminnych, oraz rozkaday ciary takie w wypadkach
nagych, w tym jednak wypadku prefekt powinien by bez

zwoki zwoa rad departamentow.

W jednym wypadku byy rady zwierzchni wadz
w stosunku do gmin; do nich naleao dozwalanie gminom
na ich wniosek sprzeday lub zamiany wasnoci gminnej.

Wreszcie rada przez jednego z czonków braa udzia
przy dokonywaniu rewizyi, niejako wic czuwaa nad legal-

noci jej przeprowadzenia.
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8. Wadze samorzdne.

Literatura: WasiutynsJd, Waflze administracyjne lokalne,

Konic, Kartka z dziejów owiaty; Suligowski, Kys historyczny.

Rady municypalne miejskie i wiejskie.
Obok wadz pastwowych konstytucya Ksistwa przewidywaa
utworzenie wadz samorzdnych lokalnych; organami tego

samorzdu miay by rady munic)'palne, wybierane na zgroma-

dzeniach gminnych, a to w liczbie 10, 20 lub 30 czonków,
zalenie od wielkoci municypalnoci (do 2.500 ludnoci,

od 2.500 do 5.000, powyej 5.000). Nie mówia jednak

konstytucya, co to jest munic)palno i gdzie one maj by.
Lakoniczny ten przepis wprost nie by moliwy tej formie

do przeprowadzenia, gdy zgromadzenia gminne, zoone
z osób i z poza mieszkaców miasta, wybiera miayby rady

miejskie. Ostatecznie te zgodnie z konst}tuc) urzdzono
dekretem z r. 1809 rady municypalne tylko w czterech

miastach: Warszawie, Poznaniu, Toruniu i Kaliszu, które

miay swoje zgromadzenia gminne; drugi dekret z tego
roku dla wszystkich inn)ch miast oraz dla wsi wprowadzi
postanowienia, okrelone jako tjmczasowe, zupenie ju
z konstytucya si nie liczce.

W czterech wic wicksz)xh miastach w)-bicra\" rady

munic)'palne zgodnie z konstytuc) zgromadzenia gminne,

w innych, jak i po wsiach, utworzono rady miejskie, majce
3, 5 lub 10 czonków zalenie od wielkoci miasta, wzgl,

wsi (do 100 mie';zkaców, od 100 do 2.500, powyej 2.500),

których mianowa pi efekt z poród kandydatów, wybran\ eh

przez osiadych gospodarzy miasta, wzgl. wsi, t. j. wic tjlko

przez posiadaczy nieruchomoci. Rady same wybieray sobie

przewodniczcych. Okreliy dekrety dokadnie daty posiedze
staych, trzech na rok, nie majcych trwa ponad 6 dni;

mogy si jednak, a nawet musia)' zbiera nadto i w ter-

minach niesta)ch, na wezwanie prefekta, a take burmistrza,

wzgldnie vójta, o ile na to zgodzi si prefekt lub pod-
pi efekt, jednak nie z wasnej inicyat}wy. Kownie dokadnie
byo okrelone, jakicini sprawami ma si kade z tych posie-

dze zajmowa.

Historya uitrojm l'olski w lar) ite. T MI O
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Rady miay charakter wadzy obradujcej i kontro-
.

lujcej. Do rady naleay decyzye, tyczce si uycia

majtku gminy, oraz zaspokojenia potrzeb lokalnych gminy,

jak dróg, ulic, bruków, mostów, szkóek publicznych i t. d.,

i uchwalanie etatu, t. j. budetu, a w razie potrzeby nakadanie

podatków, czyli, jak to nazwano, miejscowej skadki. Wykony-
wanie uchwa rady naleao do organu administracyi lokalnej,

t. j. do prezydenta, burmistrza lub wójta, wic do urzdnika,

mianowanego przez rzd; w jego rkach znajdowa si
zarzd majtku i dochodów gminy oraz nadzór nad instytu-

cyami gminy i robotami gminnem. Jako wadza kontrolna

rada gminna odbieraa rachunki od prezydenta, burmistrza

czy wójta z uycia dochodów gminy; mogy te rady przed-

kada prefektowi zaalenia co do dziaalnoci prezydenta,

burmistrza czy wójta.

Dziaalno samorzdna rad bya silnie ograniczona ze

strony rzdu. Budety- i uchway podatków gminnych
w miastach musiay by przedkadane do zatwierdzenia,

o ile intrata miasta wynosia ponad 500 zp., ministrowi,

o ile za mniej, prefektowi; te i rachunki gminne przed-

stawiane byy przy intracie poniej 500 zp. do kontroli

prefektowi, przy intracie wyszej izbie obrachunkowej, W r.

1811 za nadto jeszcze zastrzeono, i wszelki rozchód

pozaetatowy ma by usprawiedliwiony autoryzacy prefekta

i ministra. Uchway rad, tyczce si zmiany lub pozbycia

wasnoci gminnej oraz wytaczania o ni procesu, wymagay
zatwierdzenia z strony rady prefektualnej.

Obok funkcyi waciwych samorzdu przyznano radom
pewne atrybucye, sigajce poza ten zakres. Rady miay
prawo wyraania opinii w kwestyi poprawy administracyi

miejscowej, zwaszcza za bray udzia w rozkadzie podatków
pastwowych, a to w taki sposób, i sum podatków rzdowych,
w ryczacie na gmin wyznaczon przez rad powiatow, roz-

kaday na czonków gminy.

Samorzd by wic silnie podporzdkowany wadzy
rzdowej, nie mia swoich wasnych 'organów, któreby jego

wykonyway uchway; co wicej — po wsiach podobno rady

wiejskie w ycie nawet nie weszy. W kadym razie wprowa-
dzenie cho tak ograniczonego samorzdu lokalnego byo
postpem w stosunku do epoki rzdów pruskich, która i

miejski samorzd waciwie cakiem usuna.
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Nadto, o ile chodzi o miasta, w innej jeszcze instytucyi

mia czynnik spoeczny zapewniony wspóudzia, a to w radach

handlowych, które utworzono w wikszych 10 miastach. Takie

rady liczyy po 4— 8 czonków; pierwszych czonków wybrali

prezydenci i burmistrze z kupców i fabrykantów, zatwierdzi

minister wewntrzny, nastpnie za rady te uzupeniay si
przez kooptacy. Miay one charakter doradczych cia,

majcych na celu podawanie rzdowi rad co do podniesienia

handlu, przemysu i rkodzie, i zwracanie uwag^i na przeszkody

ich wzrost wstrzymujce.
Wreszcie dl^ szkó pocztkowych utworzono specyalne

dozory miejscowe z czynników spoecznych zoone; do
dozoru wchodzi dziedzic, pleban, burmistrz lub sotys i jeden

lub dwaj gospodarze miejscowi, do dozoru specyalnie powoani.

Rady departamentowe i powiatowe. Obok
rad miejskich i wiejskich utworzono w Ksistwie w myl
konstytucyi rady powiatowe i departamentowe, zorganizowane

przez dekret królewski z r. 1809. Co do kompetencyi tych

rad, to pozostawaa ona w pewnym zwizku z kompetency
rad miejskich i wiejskich, jednak nie byy one waciwie
ciaami samorzdnemi wyszego rzdu. Miay rady gównie
na celu zapewnienie rzdowi pomocy czynnika spoecznego
w pewnych dziaach administracyi oraz umoliwienie spoe-

czestwu wyraania jego potrzeb i krytyki przepisów i dzia-

alnoci urzdników.
Do rady departamentowej wchodzio 16— 24 radców,

których król mianowa z podwójnej liczby kand}datów,

przedstawionych przez sejmiki; na powiat przypadao zwyczaj-

nie 2, na ludniejsze powiaty po 4 lub 6 radców. Liczb
czonków, przypadajcych na sejmiki, oznacza król, gdy je

zwoywa dla wyborów. Cho jednak wyborów dokonyway
wycznie tylko sejmiki, t. j. tesame szlachecki charakter

noszce zebrania po powiatach, które wybieray posów na

sejm, nie byy one krpowane przy tych wyborach przez

przepis, i tylko z poród uczestników maj wybiera; móg
by wybrany kady, kto mia przyznane prawa polityczne,

umia czyta i pisa i by osiady w tym okrgu, wic take
taki, kto mia prawo udziau w zgromadzeniu gminnem;
nieszlachta nie bya wiec wjkluczoDa od biernego prawa
wyborczego, ale wybieraa tylko szlachta. Pozbawieni byli
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wybieralnoci urzdnicy oraz plebani i wikarzy. Taksamo
wybierani byli czonkowie rad powiatowych; rada powiatowa

liczya 9— 12 czonków, a cyfr ustala król przy zarzdzeniu

wyborów. Wyborów radców departamentowych i powiatowych

dokonywano na cztery lata, co dwa lata jednak poowa ust-

powaa. Rady wybieray sobie same prezesów i sekretarzy.

Zbieray si one w staych terminach raz na rok na sesy
t. zw. gospodarcz, która trwaa przy radach departamen-

towych 15, przy powiatowych 10 dni, pozatem w razie potrzeby

pierwsze zwoywa minister wewntrzny, drugie prefekt. Rady
departamentowe wybiera mogy deputacye, ale tylko jako

komisye, przygotowujce sprawy, które naleay do rad,

i miay wzbronione znoszenie si z sob. Rad powiatowych
nie wprowadzono w tej czci kraju, któr przyczono do
Ksistwa w roku 1809 (t. j, w t. zw. Galicyi Zachodniej).

Najwaniejsz spraw, która bya powierzona radom,

stanowi rozkad ciarów publicznych, uchwalonych przez

sejm; rady departamentowe rozkaday te ciary na powiaty

departamentu, za rady powiatowe na mniejsze jednostki

administracyjne, przyczem okrelay ilo ciarów przypada-

jcych na wasno dworsk, plebask, miasta i wsie. Rady
powiatowe miay prawo przyznawania ulg indywidualnych,

a w razie klski ogólnej powiatu czynienia wniosków o przy-

znanie ulg do rady departamentowej, która definitywnie taki

wniosek zaatwiaa. Drugiem zadaniem rad obok rozkadu
ciarów publicznych byo przedstawianie zaale co do wad
administracyi i co do postpowania prefektów, wzgl. pod-

prefektów, od roku jednak 1812 z tem ograniczeniem, i
opinia miaa by poparta przytoczeniem konkretnych nie-

dogodnoci, wzgl, przykadów niewaciwego postpowania,

i to z zachowaniem nienaruszalnoci konstytucyi i powagi dla

urzdu, co oczywicie miao na celu ograniczenie ogólnej

krytyki i braków ustroju i postpowania wadz. Radom
departamentowym przyznany by gos szerszy, gdy wolno

im byo wyraa ogólne yczenia i wydawa opini wogóle

co do polepszania administracyi krajowej. Jeszcze jedno

uprawnienie przyznane byo radom, uprawnienie, które miao
w pewnej mierze charakter samorzdny: wolno im byo
przedkada yczenia, tyczce si potrzeb powiatów, wzgldnie
departamentów. Ani rady departamentowe jednak, ani po*
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wiatowe, nie miay prawa nakadania skadek, t. j. podatków,

móg jednak sejm na potrzeby departamentu przeznaczy
pewn ilo skadki; w takim wypadku uycie tej sumy
zaleao od rady departamentowej. Przeprowadzenie uchwa
takich naleao do prefekta, który te obowizany b} nastpnie
przedoy radzie rachunki. Prefekt zreszt wog^óle obowi-
zany by pomag^a radom departamentowym przy «ch czyn-

nociach, jak podprefekt radom powiatowym.

9. Sdy i prawa.

Literatura: Heylman, O sdownictwie. I; Tene, Historya
organizacji sdownictwa; Kraushar, Sdownictwo; Posner, Ostatni
raport; Konic, Sd kasacj^jny; Tene, Przyczynek; Tene, Nowy
przyczynek; Handclsman, Próba; Fierich, Sd trzeciej instancyi; Konic,
Polska a kodeks; Konic, Ustp; Grynwaser, Kodeks.

Konstytucya Ksistwa, w peni przeprowadzajca zasad
pastwa jako praworzdnego, zastrzegaa te, i porzdek
sdowy jest niepodlegy, t, zn. gwarantowaa niezaleno
sdownictwa. Ta niezaleno sdownictwa zagwarantowan
bya w taki sposób, i sdziowie byli ustanawiani przez króla

doywotnio z wyjtkiem sdziów pokoju, których mianowa
na lat sze król z potrójnej liczby kandydatów, wybieranych
przez sejmiki powiatowe, a nie mogli by usuwani jak tylko

w cile okrelonych warunkach; móg mianowicie by sdzia
usunitym przez króla, jeli sta si winnym przestpnego
sprawowania obowizków a zadaa tego usunicia rada stanu

w charakterze sdu kasacyjnego po przesuchaniu sdziego
oskaronego o taki czyn.

Sdy. Ustrój sdownictwa w najogólniejsz)-ch zarysach
przepisaa ju konstytucya, opierajc go na wzorach francu-

skich; francuskie te instytucye sdowe sujy za norm
take przy rozwiniciu tej organizacyi. Sdownictwo urzdzono
nie ustawodawczo, lecz w drodze rozporzdze administra-
cyjnych, a to tak, i w roku 1808 minister sprawiedliwoci
wprowadzi w ycie » projekt c organizacyi sdów cywilnych
i karnych, a uzupeni go w dwóch instrukcyach tymczasowych,
z których jedna tyczya si sdów cywilnych, druga sdów
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karnych. Ta tymczasowa org-anizacya miaa si przez kilka

dziesitków lat utrzyma w do znacznej mierze bez wikszych
zmian, miano\Vicie co do organizacyi sdów cywilnych. Po
powikszeniu pastwa rozcignito te urzdzenia i na przy-

czone terytoryum przez dekret królewski z r. 1810. Ustrój

sdów karnych poddano w roku 1810 reformie, zreszt niezbyt

istotnej, i taki zreformowany wprowadzono najpierw w r.. 1810
dekretem królewskim w nowo wówczas przyczonych czciach
Ksistwa, -a dopiero w r, 1812 rozcignito i na pierwotne
terytoryum Ksistwa.

"Wedug konstytucyi w kadym powiecie mia si znaj-

dowa sd pokoju; w rozwiniciu tej myli odstpiono jednak
od wzoru, jaki przedstawiay sdy pokoju, wprowadzone przez
Komisy Rzdzc. Do kadego sdu pokoju wchodzi nie

tylko sdzia pokoju, wybierany na lat 6 przez sejmik, z pisa-

rzem, lecz take mianowany doywotnio podsdek z pod-
pisarzem. Sdziemu pokoju oddano tylko t zw. wydzia
pojednawczy, t. j. mia on stara si o doprowadzenie do
ugody midzy stronami, które ewent. miayby spór prowadzi,
a to we wszystkich sprawach cywilnych, których osdzenie
naleao do kompetencyi trybunau I-szej instancyi; poddanie
si próbie ugody, któr tentowa sdzia pokoju, byo obo-
wizkowe, tak, e bez powiadczenia jej z strony sdziego
pokoju nie moga by wniesiona skarga. Nadto sdziemu
pokoju oddane byy sprawy opiekucze wraz z przewodni-
ctwem na naradach familijnych, utworzonych wedug przepisów
kodeksu Napoleona, oraz take inne niektóre sprawy niesporne,

tyczce si stanu familijnego. Wszystkie inne sprawy cywilne
sporne, które wedug kodeksu Napoleona naleay do sdu
pokoju, zaatwia podsdek, prowadzcy t, zw. wydzia sporny
sdu pokoju. Naleay do niego sprawy drobniejsze, okrelone
wysokoci przedmiotu sporu (do 160 zp. w sprawach
osobistych lub o rzeczy ruchome), czciowo za bez tego
ograniczenia (o szkody polne, w kwestyach najmu i t. d.);

zaatwia je bd w pierwszej i ostatniej instancyi (do 80 zp.),

bd te (powyej 80 zp.) w pierwszej instancyi z monoci
apelacyi do trybunau.

Gdy powiaty miay sdy pokoju, w kadym departamencie
znajdowa si trybuna I instancyi, a w Warszawie sd
apelacyjny dla caego Ksistwa. Trybunay byy sdami
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I instancyi dla wszystkich spraw cywilnych, które nie naleay
po sdów pokoju, a to co do mniej wanych z nich

(do 1.600 zp.) w ostatniej instancyi, za sdami II instancyi

dla spraw, które w I instancyi rozstrzygay sdy pokoju.

Sd apelacyjny czyli odzewny w Warszawie by drug
instancy dla waniejszych spraw, sdzonych w I instancyi

przez trybunay. Sdy te byy urzdzone kollegialnie;

trybuna sdzi w komplecie z 3, sd apelacyjny w komplecie

z 5 sdziów. Takich kompletów, t. j, wydziaów, mia kady
sd po kilka. Na czele kadego z tych sdów sta prezes. Urz-
dzenie wewntrzne kady z trybunaów sam dla siebie

przepisa; opieray si one jednak wszystkie na takieme

urzdzeniu wewntrznem dla francuskich trybunaów z r. 1808.

Przy trybunaach ustanowiono dla prowadzenia ksiag hipotecz-

nych konserwatorów hipoteki. W wikszych miastach

utworzono jako sdy I-szej instancyi dla spraw handlowych

osobne trybunay handlowe; prezesa takiego trybunau

w Warszawie wybierao zgromadzenie kupców, a to z poród
sdziów apelacyjnych; gdzie nie byo trybunau handlowego,

zaatwia takie sprawy zwyky trybuna. Take i trybuna

handlowy zaatwia sprawy do 1.600 zp. w ostatniej instancyi,

gdy w wikszych sza apelacya do sdu apelacyjnego.

Sub dorczania pism sdowych i egzekucy sprawowali

burgrabiowie; póniej pierwsz czynno oddano wonym,
a drug komornikom.

Odrbnie urzdzone zostao sdownictwo karne, czce
si z cywilnem jedynie tylko w sdach pokoju. Jurysdykcya

w najdrobniejszych sprawach karnych oddana zostaa wydziaowi

policyjnemu sdu pokoju, który równie prowadzi podsdek
powiatowy; jedynie w Warszawie, gdy si okazao, e sdy
pokoju nie mog podoa czynnociom, odebrano podscdkom
sprawy karne, tak e pozostali tylko przy prowadzeniu

wydziau spornego, a utworzono dla tych spraw karnych przy

urzdzie municypalnym osobny wydzia sdowy. Te sdy
mogy wymierza kar do 6 miesicy wizienia, wzgldnie

do 100 rózg. W kadym departamencie za utworzono po
dwa sdy noszce nazwy kryminalnych podsdkowskich, nie

przewidziane przez konstytucy. W skad takiego sdu
wchodzi specyalny podsdek kryminalny oraz podsdek
powiatowy z pisarzem pokoju, którego zastpiono nastpnie
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specyalnym pisarzem. Do tych sdów naleay wiksze
sprawy karne, z kar do' 2 lat wizienia. Najwaniejsze za
sprawy oddano do sdzenia sdom kryminalnym; kady taki

sd obejmowa dwa departamenty, a skada si z prezesa,

dwóch sdziów, asesora i pisarza.

Reforma teg-o ustroju, zastosowana odrazu (w r. 1810)

przy wprowadzaniu nowej organizacyi w dawnej Galicyi Za-

chodniej a w r. 1812 w reszcie kraju, nie zmienia skadu
i stanowiska sdów kryminalnych, nazwaa tylko wydziay
policyjne przy sdach pokoju sdami policyjnymi, a sdy
podsdkowskie kryminalne wydziaami policyi poprawczej:

za to znacznie inaczej okrelia ich kompetency, przyznajc
pierwszym prawo karania wizieniem tylko do 5 dni lub kar
pienin do 30 zp., za drugim rozszerzajc prawo wymiaru
kary do 5 lat wizienia. W r. 1812 zwolniono podsdków
powiatowych od udziau w sdach policyjnych, ustanawiajc

w ich miejsce inkwirentów. Nadto przy reformie wadz
karn w najdrobniejszych przestpstwach, karan)'ch kar pie-

nin do 10 zp., wic rzeczywicie waciwie tylko policyjnych,

przyznano take prezydentom, burmistrzom i wójtom,

w Warszawie za utworzonemu w miejsce wydziau sdowego
przy warszawskiej municypalnoci sdowi policyjnemu dla

miasta Warszawy. Dopuszczono te apelacy od sdów
policyjnych przy nieco wikszych karach do sdów policyi

poprawczej, za bez ograniczenia od wyroków sdów policyi

poprawczej w I instancyi do sdów kryminalnych.

Przy trybunaach ustanowieni byli prokuratorzy królewscy

jako oskaryciele z urzdu; funkcye te przy sdach policyi

poprawczej spenia tene prokurator lub w jego zastpstwie

asesor sdu kryminalnego.

Konstytucya tworzya nadto jeszcze jeden dla Ksistwa
sd: kasacyjny ; funkcye sdu tego woono na rad stanu,

a wyroki w tym charakterze wydawane nie podlegily

zatwierdzeniu króla. Zorganizowano sd ten dekretem z r. 1810.

Do skadu rady jako sdu kasacyjnego naleao 5, a w sprawach

powtórnie zaskaronych 10 czonków, wród nich referendarz

i prokurator. Sd rozpatrywa tylko kwesty wanoci sprawy;

nie rozstrzyga jej wic in merito, lecz odsya do odpo-
wiedniego sdu. Przy sdzie tym by osobny prokurator.
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W przeciwstawieniu do dawnych polskich zwyczajów

dano od sdziów — z wyjtkiem sdziów pokoju —
wykazania specyalnych kwalifikacyi prawnych, których miano
dowodzi przez zoenie egzaminu; unormowa t kwesty
osobny dekret królewski z r. 1809, który te tworzy i szko
prawa dla przygotowania prawników.

Do sdów — nie zawsze jednak — dopuszczani byli

zastpcy stron; zwali si oni przy sdach podsdkowskich
obrocami, przy trybunaach patronami, przy apelacyi

adwokatami.

Prawa. Konstytucya przepisywaa, i w prawie

prywatnem Ksistwo rzdzi si bdzie kodeksem francuskim

z r. 1804, noszcym nazw kodeksu Napoleona. iJekret

królewski wprowadzi te w ycie w Królestwie ten kodeks
z moc obowizujc od 1. maja 1808 r.

;
pewne tylko nieliczne

zmiany w kodeksie przeprowadziy sejmy z r. 1809 i 1811,
pierwszy co do aktów stanu cywilnego, drugi co do maestwa,
opieki i procentów. Pierwszy z tych sejmów rozszerzy nadto
recepcy prawa francuskiego take na dzia prawa handlowego
(z wekslowem) i wprowadzi w ycie od 1. maja 1809 r.

kodeks handlowy francuski z r. 1807 z drobnemi tylko

zmianami. Po przyczeniu Galicyi nowej rozcignit zostaa
moc obowizujca tych kodeksów take na to terytoryum,
a to od 15. sierpnia 1810 r. Najtrwalszy by to nabytek
Ksistwa z Francyi wzity

J
oba te kodeksy w zasadzie pozostay

prawem take póniej na terytoryum Królestwa polskiego a
do dnia dzisiejszego. Tekstem autent}'cznym tych praw mia
by tekst francuski a do wydania autentycznego iomaczenia,
w sdach jednak przyznano urzdownie powag tomaczeniu
prywatnemu z r. 1808, o ile nie okazaaby si sprzeczno
jego z oryginaem. Kodeks Napoleona wykazywa wielkie

zalety: zwizoci, jasnoci i przystpnoci. Przyjty jednak
zosta przez spoeczestwo z niechci jako obce prawo, nie

dostosowane wic do ustroju spoeczestwa, jak to zwaszcza
okazao si w sprawie wociaskiej. Krytykowano te przepisy,
tyczce si opieki, uwaane za gorsze od pruskich, spraw
granicznych, kwestyi mocatoryów oraz hipoteki, któr równie
uwaano za gorsz od dawnej polskiej i pruskiej. Bardzo
jednak szybko pogodzio si spoeczestwo z tern nowem
prawem i uznao wielkie jego strony dodatnie.
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Obok prawa prywatnego i handlowego wprowadzono
w ycie w Ksistwie take i francusk ustaw o postpowaniu
w sprawach cywilnych. Stao si to nie w formie ustawy,

lecz przez instrukcy ministra sprawiedliwoci z r. 1808,

która zarzdzenie to okrelia jako prowizoryczne tylko;

pozostao ono jednak w mocy szereg" dziesitków lat. Kodeks
ten odznacza si korzystnie tem, e by oparty na zasadzie

jawnoci i ustnoci.

Gdy tak stosunki prawo-prywatne oparo Ksistwo
wycznie o prawo francuskie, inaczej zgoa unormowano
kwesty prawa karaego. Sejm z r. 1809 uchwali utrzyma
stan rzeczy, stworzony przez Komisy rzdzc, t. j. i
w sprawach karnych naley stosowa prawo karne materyalne

polskie, w razie za niedostatku tego prawa zeszego rzdu,
t. j. przepisy pruskiego landrechtu, z zastrzeeniem, o ile te

prawa nie stoj w sp.z cznoci z konstytucy Ksistwa
i kodeksem Napoleona. Ze za niedostatki d iwnego prawa
polskiego byy bardzo znaczne, a nie byo te ono skodyft-

kowane, w praktyce wic prawem karnem materyalnem
pozostao waciwie prawo pruskie. Zatrzyma sejm równie
w mocy bdce prawo procesowe karne, t. j. pruski kodeks
postpowania karnego z r. 1805. Inaczej zaatwiono spraw
prawa karnego na tych terytoryach, które od Austryi przeszy
do Ksistwa w r. 1809. Utrzymano w tych czciach pastwa
tymczasowo, aby wydano — do czego nie doszo — kodeks
karny, prawo karne austryackie, tak materyalne (z pewnemi
zmianami), jak formalne, t. j. kodeks karny austryacki z r. 1803,

oba te dziay prawa normujcy. Tak, gdy prawno-prywatne
stosunki i proces w takich sprawach jednolicie zostay
UKzdzone na caym obszarze Ksistwa, obok siebie istniay

przez czas bytu tego Ksistwa dwa prawa karne, tak materyalne,

jak formalne: pruskie i austryackie.
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Literatura: Bojasii^sld. Hzdy tymczasowe; Bosworotoski,

Pr;i\vna geneza.

Dnia 3. maja 1815 r. zawarte zostay na kongresie

w Wiedniu, likwidujcym spadek po Napoleonie, trzy traktaty:

midzy Rosy i Austry, Rosy i Prusami i trzeci midzy temi

trzema pastwami, które reguloway take i spraw Ksistwa
warszawskiego. Dnia 27. maja ratyfikowano te traktaty,

a nastpnie wczono je w streszczeniu do aktu z 9. czerwca,

zamykajcego obrady kongresowe, obejmujcego cao
uchwa kogresu, a podpisanego przez wszystkie osiem pastw,

w kongresie udzia biorcych. Z przewanej czci Ksistwa
warszawskiego utworzono Królestwo polskie, oddane carowi

Rosyi Aleksandrowi I. jako królowi polskiemu. Odpady
jednak z obszaru Ksistwa warszawskiego departamenty: cay
p^oznaskj, pra_\vie. cay bydgoski i czstka kaliskiego, oddane

Prusom z nazw Wielkiego Ksistwa, poznajskiego, drobny

kawaek dawnej Galicyi zachodniej i Wieliczka z upami,

oddane Austryi, oraz miasto Kraków z okrgiem, z którego

utworzono woln rzeczpospolit. Przy delimitacyi miedzy

Królestwem a Prusami na mocy konwencyi z lat 1817,

1819 i 1823 obszar, odstpiony Prusom, jeszcze si zwikszy.

Obejmowao nowo utworzone Królestwo polskie do

2.300 mil kw. z ludnoci, wynoszc nieco ponad 2'>|^ miliona.

Królestwo objo ledwie 7; cz powierzchni dawnego
polskiego pastwa z przed rozbiorów, a nieco mniej ni V5

cz tego zaludnienia, jakie w chwili utworzenia go liczono

na obszarach dawniej polskich.

Utworzenie Królestwa ogoszono w Warszawie 20. czerwca

1815 r. Tego dnia utworzy król jako tymczasowe naczelne

wadze w nowo powstaem pastwie : rzd tymczasowy i

tymczasow rad stanu Królestwa polskiego. Rzd tym-

czasowy skadao piciu namiestników (3 Polaków a 2 Kosyan),
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do tymczasowej rady stanu obok namiestników wchodzio:
dwdch prezydujcych w ministeryach, szeciu radców stanu,

którzy mieli powierzone kierownictwo oddziaów w ministeryach,

i omiu referendarzy stanu, z poród krórych jeden peni
obowizki sekretarza generalnego.

Wadza najwysza naleaa do rzdu tymczasowego,
który mia si zaj wykonaniem traktatów i konwencyi,

prowadzi administracy kraju, obsadzi tymczasowo urzdy,
oraz naradza si nad projektami co do przyszego urzdzenia
pastwa;, jako zasad postpowania przepisa rzdowi monarcha,

by unika nagych i nadto skorych odmian. Rada stanu

miaa wobec rzdu tymczasowego charakter doradczy tylko

w najwaniejszych sprawach: rzd tymczasowy obowizany by
j wysucha przy tworzeniu nowych instytucyi, poczem móg
je wprowadza w ycie, ale zaraz o tem donie królowi i

czeka dalszych zarzdze.
Dla prowadzenia admiistracy kraju utworzono dwa

minsterya: spraw wewntrznych oraz przychodów i skarbu,

kierowane przez radców stanu jako prezydujcych, a nadto

osobny wydzia owiecenia; odrbnie od rzdu tymczasowego
zorganizowano zarzdy: spraw wojskowych i sprawiedliwoci.

Z organów, ustanowionych w Ksistwie warszawskien^

po jego okupacyi, utrzymano za czasów rzdu tymczasowego
komitet wyszego nadzoru policyjnego; usunito wprawdzie
obastnych i okrunych zaraz po ogoszeniu utworzenia

Królestwa, lecz cz ich pozostawiono jako urzdników
cywilnych do szczególnych porucze.

Wadza rzdu tymczasowego trwaa do 24. grudnia

1815 r., t. j. do ogoszenia konstytucyi Królestwa; z t chwil
rzd tymczasowy zosta usunity, a jego miejsce zajy ju
wadze, w konstytucyi majce podstaw swego istnienia.

1. Konstytucya.

Literatura: Lelewela Trzy konstytucje ; Tokarz, Dwie
karty; Bojasiski, Ezdy tymczasowe.

Nim jeszcze utworzone zostao Królestwo polskie,

w kwietniu 1815 r. powoa car Aleksander dwa komitety
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org-anizacyjne, wojskowy, zoony z siedmiu g-eneraów Polaków

pod przewodnictwem wielkiego ksicia Konstantego, i cywilny,

z dziewiciu czonków, w czem byo szeciu Polaków, dla

przygotowania projektów nowej organizacyi Ksistwa Prace

zwaszcza cywilneg-o komitetu nie miay zreszt znaczenia

dla przyszego urzdzenia Królestwa.

Po utworzeniu Królestwa podpisii tego wadca 25. maja

1815 r. w Wiedniu »zasady konstytucyi*, które miay suy
jako wskazówka przy ukadaniu konstytucyi dla noweg"o

pastwa. Wedug tych zasad statut konstytucyjny Ksistwa
warszawskieg-o i urzdzenia z niego wypywajce miay pozosta
i nadal w mocy, o ile nie zmieniay ich te zasady; przepisy-

way zasady, e ulepszenia i poprawy w dotychczasowych

instj- tucyach maj by tego rc dz iju, aby nowa konstytucya,

nada si Królestwu polskiemu majca, sta si moga zupeniej

narodowa i zbliy do ustawy 3. maja 1791 r. w miar,

o ile rónica okolicznoci i czasów pozwala. Równoczenie
z podpisaniem zasad ustanowi Aleksander I. osobny komitet

konstytucyjny z piciu osób zoony, który na podstawie

ogoszonych zasad mia wypracowa ostateczny tekst konsty-

tucyi; w kilka miesicy póniej za take i rzd tymczasowy
siedm utworzy specyalnych komisyi dla przygotowania

przepisów o organizacyi poszczególnych dziaów ustroju

pastwowego, oraz jedn komis} jako »rodkow«, jak j
naz\ a.io, majc projekty tych komisyi dostosowywa do

jednoci.

W ten sposób g-runtownie przygotowan konstytucy
podpisa Aleksander I. w Warszawie, dajc jej dat 27. listo-

pada 1815 r., cho prawdopodobnie podpis pooony by
na niej dopiero w kilka dni póniej. Ogoszono konstytucy
dopiero 24. grudnia 1815 r.

Konstytucya Królestwa duo obszerniejsz b)la od
konstytucyi Ksistwa; liczya ona 165 artykuów, w siedmiu

tytuach zawartych. Postanowienia jej, zasadnicze majce
znaczenie, rozwiny nastpnie statuty organiczne, od króla

wprost pochodzce, bez wspódziaania jeszcze czynników
pastwowych Królestwa. Od konstytucyi Ksistwa, któ a

wedug >zasad« miaa by jej podstaw, odbiegaa ona prze-

cie znacznie w najglównicjszych mylach, tak co do kwestyi

zasady lównoci i praw obywatelsldch, jak co do okrelenia
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zakresu wadzy ustawodawczej sejmu, organizacyi wJadz

administracyjnych, centralnych i niszych, czy ustroju

sdownictwa. Z konstytucyi Ksistwa najwicej postanowie
przejto co do skadu sejmu, oraz co do zapewnienia zna-

cznego stanowiska w systemie urzdze pastwowych radzie

stanu. W stosunku do tamtej ta nowa konstytucya pod
wieloma wzgldami lepsza, ale te i znaczne wykazuje wady.

Zbliona bya duchem do karty konstytucyjnej, nadanej

Francyi przez Burbonów w r. 1814, lecz od niej wyej stal

co do dopuszczenia udziau spoeczestwa w rzdach.

W myl teoryi konstytucyjnej staraa si przeprowadzi zasad
podziau wadzy; jednak nie doktrynersko t kwesty roz-

wizywaa.
Konstytucya Królestwa bya duo mniej demokratyczn,

ni konstytucya Ksistwa, duo zato bardziej liberaln,

hojniejsz w przyznaniu praw obywatelskich i politycznych

spoeczestwu. Zasady równoci wobec prawa nie wypowiadaa
tak bezwzgldnie, jak jej poprzeczniczka. Prawa obywatelskie

i polityczne przyznawaa tylko chrzecijanom, wykluczaa
zatem od nich ydów ; to wic, co stao si za . Ksistwa
w formie postanowienia, majcego mie tylko tymczasowe,

przejciowe znaczenie — za Królestwa stao si trwa za-

sad konstytucyjn. A jeli w demokratycznej zreszt

konstytucyi Ksistwa jeszcze znalazy wyraz stanowe rónice,

w spoeczestwie poprzednio tak silne, w pewnem uprzywilejo-

waniu szlachty, to konstytucya Królestwa stanowisko szlachty

duo jeszcze wzmocnia, zastrzegajc jej przewany udzia
zarówno w sejmie, jak w rzdzie i sdzie; faktyczna wic
przewaga czynnika szlacheckiego wzmocnion zostaa i przez

normy zasadnicze konstytucyi.

Za to konstytucya Królestwa znacznie przewyszaa
konstytucy Ksistwa w zabezpieczeniu praw i swobód
spoeczestwa, których mu cay przyznawaa szereg, nieznanych

tamtej, rozszerzaa bardzo wybitnie kompetency sejmu, tak

w poprzedzajcej epoce ciasn, dopuszczaa spoeczestwo
w szerokim stopniu, silnie to gwarantujc, do urzdów
administracyjnych. Dziwna wobec tego, e konstytucya

zapomniaa zupenie o samorzdzie; nie utrzyma si nawet
ten niky samorzd, jaki dopuszcza centralistyczny, biurokra-

tycznie urzdzony ustrój warszawskiego Ksistwa.
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Do tradycyi, nie tyle Ksistwa, co dawniejszej polskiej,

nawizywaa ta konstytucya silniej, ni tamta z roku 1807;
jednak do konstytucyi 3. maja zbliy si, jak to przepisyway
»zasady«, nie byo ju rzecz moliw po tych przemianach,
jakim ulego ycie spoeczne i pastwowe tego kraju,

zwaszcza w poprzedzajcych latach pod wpywem rzdów
francuskich. Ch nawizania do tradycyi polskich wida
w nazwach instytucyi, wród których wicej polskich, ni ich

byo za Ksistwa, wida te — co waniejsza — w duchu
tych instytucyi, w organizacyi sejmu, który duo bliszy
duchem dawnego polskiego, ni tego, jaki miao Ksistwo
warszawskie, wida w wprowadzeniu zasady kollegialnoci
wadz rzdowych, do której Polska ci\a od czasów
Stanisawa Augusta, wida w dopuszczaniu w szerokiej mierze
wyborów przy obsadzie urzdów i sdów, co tak silnie

cechowao dawn pastwowo polsk zwaszcza w ostatniej

dobie istnienia pastwa, w okresie wielkich reform z kocaWllI.
wieku, które w tym szy stale kierunku.

Wad znaczn konstytucyi byy przepisy bd zbyt
ogólne, bd niejasne, wic dozwalajce na róne tomaczenia,
na niekorzy zwaszcza czynnika spoecznego i cechy naro-

dowego charakteru tego pastwa, zawierajce zadatki kolizyi

w przyszoci; takie b) y przepisy tyczce si gwarancyi
osobistego bezpieczestwa, praw budetowych sejmu
i monoci jego odraczania, oznaczania siy zbrojnej Królestwa,

okrelenia stolicy pastwa i t. d. Uderza równie, i
w konstytucyi szereg przepisów, które byy przyjte
w »zasadach«, zmieniono na niekorzy lub te zupenie
pominito; tak zmianie ulegy przepis}-, okrelajce sposób
poczenia Królestwa polskiego z cesarstwem rosyjski( m
i zasad osobistej nietjkalnoci, nie znalazy za niicjsi a

w konst)tuc}'i postanowienia »zasad« o bezpatnoci publicz

nego wychowania, zabezpieczenia opieki ludnoci wocia-
skiej, rzdzenia si miast przez wasnych urzdników, jak

i oddania sdom rozstrz}gania sporów administracyjnych.

Konstytucya te w prakt}ce ycia nie w peni zostaa
wprowadzon; sejm nie w peni doszed do wykonywania
przyznanych mu atrybucyi, nieprzeprowadzonoprzezkonstytucy
przepisanej organizacyi sdownictwa, przez co usunito czynnik
spoeczny od tego udziau w sdach, jaki mu konstytucya

Hiitor}'* ustroju Poliki w zaryiie T. III. 6
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dawaa. Wbrew konstytucyi usunito \N7'ranie niektóre prawa

obywatelskie i prawa sejmu; a w praktyce jej postanowienia

niejednokrotnie byy wprost amane.

2. Stosunek do Rosyi. — Król i namiestnik.

Literatura: Zembrzuski, Rosya i Królestwo polskie ; Dziedzicki,

Stosunek; Okolski, Wykad prawa administracyjnego, t. I, § 74.

Traktaty z 3. maja i akt kocowy kongresu wiedeskiego

z 9. czerwca 1815 r. t cz Ksistwa warszawskieg-o,

z której utworzono Królestwo polskie, odday pod wadz
carowi Aleksandrowi I. i jego nastpcom na tronie rosyjskim;

Królestwo miao by wedug tych traktatów poczone z Rosy
przez swoj konstytucy, a car zastrzeg sobie prawo nadania

temu pastwu, obdarzonemu odrbn administracy, roz-

cigo<ci terytoryalnej, jak uzna za stosown. Powtarzay i

»zasady<, podpisane przez Aleksandra 25. maja 1815, i
konstytucya Królestwa >ma by uwaan na zawsze jako

gówny i najwitszy wze, którym to Królestwo nieodzo-

wnie i na wieczno zczone bdzie z pastwem Wszech
Rosyi*. W konstytucyi jednak opuszczono zdanie o poczeniu
Rosyi z Królestwem przez konstytucy; wyraa si ona krótko,

i: > Królestwo polskie jest na zawsze poczone z Cesarstwem

rosyjskiem*.

Wzmianka o nadaniu Królestwu przez Aleksandra

rozcigoci, jak uzna za stosown, czy.i si z planami

Aleksandra I. rozszerzenia granic Królestwa ku wschodowi

przez wczenie do niego piciu g-raniczcych gubernii litewsko-

ruskich. Zamiar ten jednak nie zosta wykonany.

Stosunek prawno-pastwowy Królestwa do Rosyi okre-

laa bliej konstytucya. Miay te pastwa mie zawsze

wspólnego panujcego, co gwarantowa przepis, i królem

Polski jest kadorazowy monarcha Rosyi wedug porzdku
nastpstwa, ustanowionego dla tronu rosyjskiego. Nastpcy
Aleksandra I (ale nie on sam) obowizani byli jako królowie

polscy koronowa si w stolicy kraju; próba wyjanienia po

mierci Aleksandra I. konstytucyi, e stolica oznacza Moskw,
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nie powioda si i Mikoaj I. koronowa si w Warszawie

w r. 1829, a by to jedyny z wadców Polski, a carów Rosyi,

który koronacyj dopeni. Konstytucya normowaa take
szczegóowo spraw ewentualnej regencyi; kiedy mogo przyj
do ustanowienia regencyi, o tem decydowa miay prawa

rosyjskie, a wadza i atrybucye regenta miay by w Królestwie

takie, jak w Rosyi. Jednak regentowi do sprawowania

regencyi w Królestwie dodawa mia wedug konstytucyi senat

polski czterech czonków, a z urzdu nalea do tej regencyi

minister sekretarz stanu. Regencya ta miaa zasiada w stolicy

cesarstwa rosyjskiego; czonków jej, take wic i regenta

rosyjskiego, zobowizywaa konstytucya Królestwa do zaprzy-

sienia teje konstytucyi.

Obok wspólnoci monarchy czya oba pastwa wspólno
polityki zewntrznej. Co si tyczj' uczestnictwa Królestwa

w wojnach, przez Rosy prowadzonych, oraz w traktatach

pokoju i handlowych, zawieranych przez ni. to decyzya o tem,

czy i o ile Królestwo w nich bierze udzia, bya zastrzeon
wycznie dla monarchy. Unormowano tylko bliej kwesty
utrzymywania wojsk rosyjskich, o ileby do Polski je wpro-

wadzono, i naodwrót polskich, któreby do Rosyi wysano;
koszty mia pokrywa kraj, do 'którego naleay wojska.

Wojska jednak polskie nie mogy by uyte poza Europ.
Stosunek wic Królestwa polskiego do Rosyi przedstawia

si jako unia osobista tylko; adnych wspólnych instytucyi

pastwa nie miay.
Jako król polski by car monarch konstytucyjnym;

konstytucy te zaprzysiga powinien b) przy koronacyi.

Osoba jego uznan bya za wit i nietykaln; w myl
zasady konstytucyjnej odpowiedzialni byli ministrowie, kontra-

sygnujcy akty, od króla wychodzce. W zakresie wlatlzy

ustawodawczej przyznawaa mu konstytucya czciowo samo-
dzieln wadz ustawodawcz, zwaszcza co do dopeniania
ustawy konstytucyjnej przez statuty organiczne, czciowo za
przy wspóudziale sejmu, którego uchway staway si prawem
po uzyskaniu jego sankcyi. Królowi oddan bya w peni
wadza wykonawcza, w jego imieniu w pastwie sprawowana
przez urzdników, których bd wprost mianowa lub przez

upowanione wadze, w jego imieniu wyrokoway sdy, jemu
oddany by zarzd dochodami pastwa, dowództwo siy zbrojnej

6*
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i t. d. Królowi wycznie przyznano prawo wypowiadania wojny,

zawierania traktatów i wszelkich umów midzynarodowych.
e jednak król polski nie móg w tem pastwie prze-

bywa, jak tylko przez niedugie okresy czasu, i to w odstpach
znacznych, przewidywaa konstytucya mianowanie namiestnika

jako zastpcy monarchy w czasie nieobecnoci tego. W razie

wic przyjazdu króla wadza namiestnika gasa; w praktyce

w ten sposób zaatwiano t kwesty ganicia wadzy namiest-

nika, i król, gdy zjeda w granice kraju, za kadym razem

przez osobne postanowienie utrzymywa go w wykonywaniu
przekazanych mu praw take na czas swej obecnoci. Wadz
namiestnika ograniczaa konstytucya przepisami, i kade jego

zarzdzenie musi by wydane »w radzie administracyjnej*,

która w stosunku do niego miaa tylko doradczy charakter,

i zawiadczone (t. j, kontrasygnowane) podpisem ministra,

naczelnika odpowiedniego wydziau, oraz e musi zgadza si
z konstytucya, prawami i penomocnictwem królewskiem.

Konstytucya do atrybucyi namiestnika zaliczaa jedynie przed-

stawianie królowi po dwóch kandydatów na miejsca biskupów,

senatorów, ministrów, sdziów najwyszego tr3'bunau, radców
stanu i referendarzy. Inne atrybucye jego oznacza miao
penomocnictwo królewskie; takie penomocnictwo wyda król

w r. 1818 dla pierwszego namiestnika i ono stanowio odtd
podstaw wadzy namiestnika. Przez to penomocnictwo
przekaza mu król ca suc mu wadz wykonawcz, o ile

pewnych spraw nie zastrzeg wycznie dla siebie; do takich

za spraw naleay: polityka zewntrzna, zwoywanie sejmów,

sejmików i zgromadze gminnych, zatwierdzanie budetu,
kierunek siy zbrojnej, nominacya urzdników nieodwoalnjch
i doywotnich (na przedstawienie zreszt namiestnika), jak

równie agentów dyplomatycznych i handlowych oraz oficerów,

prawo aski i nadawanie tytuów i odznacze. Zwoywa
sejmiki i zgromadzenia gminne, oraz nominowa ich marszaków
móg namiestnik tylko za specyalnem upowanieniem króla.

Nadto co do postanowie administracyjn)-ch, które móg
wydawa na mocy penomocnictwa namiestnik, zastrzeono,

e musz one przechodzi przez rad stanu, gdyby jednak

zmieniay postanowienia, wydane poprzednio przez króla, lub

gdyby wydaniu postanowienia sprzeciwia si waciwy minister,

obowizany by namiestnik »w radzie* przedstawi je wpierw

królowi.
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Jedncp;-o tylko miao Królestwo namiestnika, usta-

nowioneg-o w r. 1815; po jego mierci w r. 1826 nastpcy

król nie zamianowa, lecz ca wadz, która bya oddana

namiestnikowi na mocy konstytucyi i penomocnictwa, przela

na rad administracyjn Królestwa.

3. Prawa obywatelskie, polityczne

i narodowe.

Literatura: Grabski Wi., Historya Towarzystwa rolniczego,

t. 1, rozdz. III; Kiedroniowa, Wocianie; Eybarski, Sprawa wocia-
ska na sejmie z r. 1831; Gsiorowska, Ustanowienie cenzury; Kraus-
har, Senator Nowosilcow.

Zasady równoci prawa nie wypowiadaa konstytucya

Królestwa w taki stanowczy sposób, jak to czynia konstytucya

Ksistwa. Orzekaa ona, i prawo rozciga swoj opiek do
wszystkich obywateli bez adnej rónicy stanu i pooenia,
jednak co do praw cywilnjch i politycznych, to zapewniaa, i
w uywaniu ich nie bdzie stanowi rónicy róno wyzna
chrzecijaskich, ograniczaa je wic do chrzecijan tylko.

Utrzymane te zostay w Królestwie te ograniczenia ydów,
które istniay za Ksistwa, bez wikszych zmian; w roku 1823

na nowo namiestnik postanowieniem okreli przepisy co do
prawa ydów osiadania na gruntach miejskich i wiejskich,

Z praw obywatelskich, cyAvilnemi w konstytucyi zwanych,

przyznawaa konstytucja na rzecz obywateli pastwa: swobod
wolnoci osobistej co do przenoszenia si z miejsca na

miejsce, nietykalno osoby i wasnoci, wolno wyzna
i wolno druku. Niektóre jednak z tych praw obywatelskich

ulegy znacznemu póniej ograniczeniu, czy to przez praktjk,
czy wprost przez wydanie przepisów prawnych, sprzeciwiajcjch

si konstytucyi. Utrzymaa si zasada osobistej wolnoci,
okrelona przez konstytucy jako mono przenoszenia si
z sw osob i majtkiem, nieraz jednak ograniczana w stosunku

do ludnoci wociaskiej przez utrudnianie jej uzyskiwania

zawiadcze, potrzebn)ch do przenoszenia si, ze strony

panów wsi, penicych obowizki wójtów. Przestrzegana bya
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zasada wolnoci wyzna, które wszystkie mogy si odbj^wa
cakowicie i publicznie pod protekcy rzdu, gdy rzymsko-
katolickiej religii k«nstytucya zapewniaa specyaln opiek
rzdu. Równie przestrzegane byy przepisy konstytucyi,

które gwarantoway, e wasno jest >wit i nietykaln <,

tak, e jej adna wadza pod jakimbd pozorem nie ma
prawa narusza. Dozwalaa jednak konstytucya wywaszczenia
»z powodu uytecznoci publicznej za sprawiedliwera i po-

przedniem wynagrodzeniem c, pozostawiajc prawu okrelenie
przypadków i form wywaszczenia; takie przepisy zawarte

zostay w rozporzdzeniu namiestnika z r. 1816, rozwijajcem
odpowiedni artyku kodeksu Napoleona, a póniej zmienione

jeszcze przez praWo sejmowe z r. 1820. Wywaszcza wolno
byo nieruchomoci potrzebne pod drogi publiczne, ulice

i place po miastach, dla regulacyi rzek i zakadania kanaów,
pod twierdze i warownie, oraz dla publicz.^ych instytutów;

wywaszczenie nastpowao przez postanowienie króla lub

namiestnika na przeoenie odpowiedniej komisyi rzdowej.
Inaczej byo z przepisami o nietykalnoci osobistej i o

wolnoci druku. W > zasadach < nietykalno osobist okrelono
w aciskiej formie: ncminem captivabimus nisi iure victum;

w konstytucyi zmieniono t formu, dajc jej inn stylizacy:

nemincm captivari permittemus nisi iure victum. . Zasada ta

nietykalnoci osobistej zastosowanie miaa do wszystkich

mieszkaców kraju, nawet tych, którzy nie posiadali praw
obywatelskich; nikt nie móg by zatrzymany jak tylko wedug
form i w przypadkach prawem opisanych, a to tak: powody
zatrzymania miay by natychmiast oznajmione, i to na pimie
w cigu trzech dni, zatrzymany mia- by stawiony przed sd
waciwy dla wybadania i osdzenia wedug form przepisanych,

a w przypadkach prawem dozwolonych powinien by czasowo
uwolniony po zoeniu rkojmi, kara moga by wymierzona
tylko wedug obowizujcego prawa i na mocy wyroku wa-
ciwego sdu; kar mia ponosi winny w kraju, nie móg
by wywieziony. Zmiana brzmienia formuy, gwarantujcej
wolno osobist, umoliwia interpretacy tego rodzaju, i
nie moe nakazu uwizienia wyda aden urzdnik, e jednak
to ograniczenie nie tyczy si króla, który sam uwizienie
nakaza moe; w praktyce te ycia zasada nietykalnoci
osobistej staa si iluzoryczn przez wydawanie takich nakazów
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przez króla lub te przez namiestnika jako tego, na którego

król przela swoj wadz.
Wprost za wyranie zniesiona zostaa wolno druku.

Konstytucya przepisywaa, i osobna ustawa opisze ukrócenia

naduy tej wolnoci; w r. 1819 jednak wprowadzono cenzur
prewencyjn, z konstytucya wic niezgodn, najpierw na gazety

i pisma peryodyczne, a wkrótce póniej wogóle na wszystkie

bez wyjtku dziea i pisma z wyjtkiem dzienników v/ojewódzkich

i doniesie miejscowych pod dozorem policyi ogaszanych.

Ze wzgldu na poczenie uni Królestwa z Rosy pod

berem monarchy Kosyi konieczn byo rzecz zagwaranto-

wanie w konstytucyi praw narodowoci polskiej i polskiego

jzyka. Czynnoci publiczne, administracyjne, sdowe czy

wojskowe, miay si odbywa bez wyjtku w jzyku polskim;

jedynie król uywa jzyka francuskiego w przemowach swoich,

n. p. na sejmie, i ten jzyk przyjty by w korespondencyi

z królem. Urzdy mogli piastowa tylko Polacy, cudzoziemcy

mogli by jednak dopuszczani do urzdów, o ile uzyskali

w Królestwie naturalizacy i pi lat mieszkali ju w kraju,

nienagannie si sprawujc, pod warunkiem nauczenia si
polskiego jzyka, cudzoziemców za, obcych zatem poddanych,

móg król dopuszcza do urzdów wyjtkowo ze wzgldu na

ich znakomite zdolnoci, z wyjtkiem co do tych, które byy
zastrzeone dla wacicieli gruntowych.

W zakresie praw politycznych zasada równoci nie

miaa zastosowania; tu wystpowao silniej, ni za Ksistwa,

uwzgldnianie czynnika stanowego, a to przez przyznanie

specyalnego stanowiska szlachcie. Pozostay dla niej osobne

sejmiki jako ciaa \f>'borcze do sejmu, oraz cz czonków
izby poselskiej musiaa by szlacht (posowie). Nadto god-

noci senatorów, posów i deputowanych, czonków rad

wojewódzkich, oraz prezesów komisyi wojewódzkich i sdów
apelacyjnych i I instancyi zastrzeone byy dla wacicieli

gruntowych, co — z wyjtkiem godnoci deputowanych —
gownie wychodzio na korzyci szlachty. Utrzymujc jednak

szlachectwo, w myl tradycyi sejmu czteroletniego chciano

wstp do szlachty uatwi wszystkim czynnikom wybitniejszym

z poród nieszlachty; wedug postanowienia namiestnika

z r. 1817 do szlachectwa miano przedstawia nauczycieli

szkó publicznych i urzdników po dziesiciu latach gorliwej
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suby, onierzy, którzy doszli do stopnia kapitana, oficerów,

odznaczonych krzyem zasugi, wreszcie wogóle tych, którzy

si krajowi zasuyli. Ilo nobilitacyi za Królestwa bya
znaczn. Przewodnie w yciu publicznem Królestwa miejsce

utrzymaa szlachta.

4. Sejm. Senat i izba poselska.

Literatura: Bosworowski, Prawuo-polityczna strona bude-
tów; Tene, Prawno-administracyjna strona budetów.

Przepisy o sejmach Królestwa polskiego najsilniej

z wszystkich opary si o poprzednie, te, które okrelay
ustrój i dziaalno sejmów Ksistwa warszawskiego. Mimo
jednak podobiestw i rónice byy due, nie tyle w skadzie

sejmu i regulaminie, ile w najistotniejszej kwestyi kompetencyi.

Zasady konstytucyi rozwijay szeroko statuty organiczne:

o izbie poselskiej z r. 1815 i o senacie z r, 1816.

Sejm Królestwa skada si z króla i dwu izb, jak

poprzednio: senatu i izby poselskiej. Do senatu wchodzili,

jak za Ksistwa, biskupi, wojewodowie i kasztelanowie, tylko

liczby ich nie okrelia konstytucya cile cyfrowo, lecz

w taki sposób, i razem ich nie miao by wicej, ni
wynosia poowa czonków izby poselskiej, t. j. nie wicej

jak 64. Peniejszy wic by senat, ni poprzedni, nieliczny,

za Ksistwa.
Wedug statutu organicznego z tej maksymalnej liczby

na biskupów przypadao 9 miejsc (1 arcybiskup, 7 rzymsko-

katolickich biskupów i 1 biskup grecko-unicki), na wojewodów
18, za 37 na kasztelanów; zawsze te miao by zajtych

przynajmniej ^/^ miejsc.

Nadawania godnoci senatorów wieckich nie pozostawiono

tak wycznie w rkach króla, bez adnych ogranicze, jak

to byo za Ksistwa; król wprawdzie ich nominowa, lecz

tylko z poród kandydatów, przedstawionych mu przez senat

po dwóch na kade miejsce; nominacya wic czya si
z kooptacy, co oczywicie senatowi silniejsze dawao wobec
monarchy stanowisko. Nadto senator musia posiada okrelone
warunki: mie lat skoczonych 35, wasno gruntow, i
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opaca podatku 2.000 zp. rocznie; przez te przepisy zastrzeg^ano

miejsca w senacie dla najzamoniejszych ywioów ziemiaskich,

przedewszystkiem dla arystokracyi.

Obok biskupów, wojewodów i kasztelanów, którzy ju
za Ksistwa senat skadali, wprowadzaa do nieg^o konstytucya
— czeg"o nie byo za Ksistwa — take ksit krwi cesarskiej,

majcych lat 18, co wikszego zreszt znaczenia w praktyce

ycia nie miao.
Do izby poselskiej wchodzio czonków 128, t.j.mniejwicej

tylu, ilu przypadao za Ksistwa na te departamenty, które

pozostay si przy Królestwie. Czonkowie izby dzielili si —
jak za Ksistwa — na posów, wybieranych na sejmikach,

i deputowanych, których wysyay zgromadzenia g^minne.

Posów byo 77, deputowanych 51, utrzymano zatem midzy
nimi taki stosunek, jak za Ksistwa (3 : 2). Konstytucya
radców stanu nie wprowadzaa do izby poselskiej z racyi ich

urzdu; mieli oni prawo zasiada w izbie, ale bez udziau
w gosowaniu, a nawet przemawia mogli tylko przy roztrzsaniu

projektów rzdowych. W sejmikach brali udzia tylko szlachta-

waciciele. Zachoway wic sejmiki wycznie stanowy
charakter, usunito za z nichszlacht-zastawników i nieosiadych
synów osiadej szlachty, którym dawano wstp na sejmiki za

warszawskiego Ksistwa. Co do udziau w zgromadzeniach
gminnych, to powtórzone zostay w konstytucyi Królestwa
przepisy konstytucyi Ksistwa z t rónic, i nie dano prawa
udziau wojskowym, a przyznano go za to profesorom
i nauczycielom; wojskowi w czynnej subie byli wogóle od
udziau w wyborach do sejmu — take i w sejmikach —
usunici. Odebrano nadto prawo wyborcze czynne na
zgromadzeniach gminnych osobom, które pozostaway w subie
prywatnej; w praktyce usunito przewan cz wocian,
którzy za Ksistwa uczestniczyli w wyborach, od udziau
w zgromadzeniach gminnych przez inn, cilejsz interpretacj
wyraenia o wasnoci ziemi, tak e jedynie wocianie-
czynszownicy z dóbr narodowych przy tem prawie si
utrzymali.

W)'borcy musieli by wpisani w ksigi obywatelskie,

osobne dla sejmików, osobne dla zgromadze gminnych.
Rugi przeprowadza, jak poprzednio, senat przed otwarciem
sejmu.
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Jakkolwiek wic za Królestwa nieco ograniczono liczb
wyborców, przecie prawo wyborcze byo jeszcze do rozlege,

obejmowao szerokie warstwy rednie, w stosunku do ludnoci
10 razy byo szersze, ni w wspóczesnej Francyi,

Wybieralno w stosunku do przepisów o niej Ksistwa
równie ograniczono, dajc od kandydatów posiadania nie

tylko praw politycznych i umiejtnoci czytania i pisania, ale

nadto wieku lat 30 i censusu podatkowego, a to opacania
przynajmniej 100 zp. podatku. I pod tym wzgldem byy
te przepisy mniej demokratyczne, ni poprzednie. Za to nie

byo ograniczenia, i mona wybiera tylko osoby w powiecie,

wzgldnie w okrgu osiade; móg by obranym kady, kto

posiada prawa obywatelskie, tylko jeli nie by obecny na
sejmiku czy zgromadzeniu gminnem, musia poda pisemnie

sam swoj kandydatur. Nie byli te usunici od wybieralnoci
urzdnicy, musieli jednak uzyska pozwolenie swej wadzy do
kandydowania; jedynie urzdnik administracyjny nie móg by
wybranym w okrgu, w którym sprawowa swój urzd. Postp
w stosunku do konstytucyi Ksistwa zawiera take przepis,

który szerzej okrela nietykalno czonków sejmu; w czasie

trwania sejmu nie móg by czonek sejmu przytrzymanym
ani kryminalnie sdzonym jak tylko za zezwoleniem izby, do
której nalea; obelga i gwat, wyrzdzone czonkom izby

poselskiej w czasie sprawowania funkcyi, miay te by
dochodzone z urzdu. Czonkowie izby, jak i senatorowie,

za granic wyjeda mogli tylko za pozwoleniem króla.

Bez wikszych zmian pozostaa dawna organizacya

sejmików i zgromadze g-minnych; okrgów dla zgromadze
gminnych czysto miejskich byo tylko 15, z tego 8 w Warszawie,

2 w Kaliszu, a po jednym tworzyy miasta: Sandomierz,

Radom, Piotrków, Lublin i Pock. Kady sejmik, wzgldnie
kade zgromadzenie, jednego wybieray posa, wzgldnie
deputowanego. Przewodniczcych, jak poprzednio, mianowa
wadca lub namiestnik; i na zgromadzeniach gminnych zwali

si oni marszakami. Gosowanie byo tajne, przez podkrelanie
nazwisk na listach kandydatów.

Sejmy, sejmiki i zgromadzenia gminne zwoywa król.

Miay si odbywa sejmy co dwa lata. Czas trwania sejmu
by duszy, ni za Ksistwa, móg sejm trwa dni 30, lecz

król mia prawo go przeduy; w mocy króla byo te sejm
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odroczy lub rozwiza, i to bez adnych ogranicze; w razie

potrzeby móg by zwoany i sejm nadzwyczajny poza okresem
dwuletnim. Nadzwyczajnego sejmu jednak ani razu nie

zwoano: zwyczajnych odbyo si w cigu lat 15 tylko 4

(w latach 1818, 1822, 1825, 1830).

Tak jak sejm znacznie rzadziej zwoywano, ni to

postanowia konstytucya, równie w praktyce nie w peni
sejm doszed do wykonywania tych praw, które mu konstytucya

przekazywaa. Konstytucya oddawaa sejmowi wadz
ustawodawcz w bardzo szerokich granicah, gdy bez
ograniczenia co do praw cywilnych, karnych, administracyjnych

(z wyczeniem wojskowych), systemu menniczego i zacigu
do wojska, co do ustrojowych za, t. j. jak si konstytucya

wyraaa, co do projektów tyczcych si sejmu, rady stanu,

sdownictwa i komisy i rzdowych, tylko » wzgldem umiarko-

wania lub zmiany atrybucyi wadz i urzdów konstytucyjnych*,

t. zn. i pierwsze urzdzenie ustawodawcze wadz w pastwie
zostao atrybucy wycznie króla, który te wyda cay
szereg statutów organicznych w tych kwestyach, jak o senacie,

sejmie i t. d., a dopiero zmiany w tych ustawach miay
przechodzi przez sejm. W praktyce sejm zajmowa si
gównie uchwalaniem praw cywilnych i karnych, rzadko bardzo
ustrojowych, za w zakresie praw, administracyi tyczcych si,

brak cisego rozgraniczenia midzy wadz prawodawcz sejmu
a prawem wydawania postanowie przez króla, wzgldnie
namiestnika w radzie, sprawio, e przewanie takie kwestye
normowane byy przez postanowienia namiestnika.

Ustawodawcza kompetencya sejmu ograniczon jednak
bya przez to, i inicyatyw ustawodawcz zastrzega konstytucya
wycznie dla króla, który przesya sejmowi projekty przez

rad stanu. Równie bez zgody króla nie móg by wniesiony

projekt zmienionym; zmiany mogy proponowa komis}e
sejmowe, a postpowanie w razie takich wniosków byo
podobne, jak w sejmie Ksistwa, t. j. i narady nad tem
naleay do komisyi i rady stanu, a ostatecznie decydowa
król, w jakiem brzmieniu mia by projekt do sejmu wnie-

iiony. Brak prawa inicyaty w)- ze strony izb agodzi przepis,

s pod koniec obrad sejmu kada z izb moga uchwali na
wniosek y^ czci czonków przystpienie do obrad nad
potrzeb nowych praw i nastpnie uchwali prz}gotowan
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przez odpowiedni komisyc prob do króla o wniesienie

stosowneg-o projektu.

Do sejmu obok ustawodawstwa naleao wedug konsty-

tucyi take uchwalanie wszelkich ciarów publicznych oraz

budetu przychodów i rozchodów; w razie nieuchwalenia przez

sejm budetu poprzedni budet mia si przedua na dalsze

dwa lata, po czterech jednak latach, gdyby sejm nie zosta

zwoany, gasn. Zawieraa jednak konstytucya zastrzeenie,

i pierwszy budet ustalony zostanie przez króla za zdaniem
rady stanu, wic bez wspóudziau sejmu, tak e dopiero

nastpne budety przyjd do skutku przy wspóudziale obu
izb i króla. To postanowienie zostao wyinterpretowane
w praktyce w taki sposób, i ten pierwszy budet, to nie

pierwszy z kolei, ale .specyalny pierwszy, który poczy si
z kwestya reformy podatków, a tymczasem zaczto uchwala
budety administracyjne przy wspóudziale wadz tylko rz-
dowych. Ta kwestya uoenia pierwszego budetu, w ska-
daniu którego miaa uczestniczy rada stanu, odkadana bya
cigle, tak i do uoenia go zgoa nie doszo, a oczywicie
wic w ten sposób nigdy i sejm, który dopiero ten budet
mia zmienia, nie doszed do praw budetowych.

Wreszcie sejmowi przyznano prawo kontroli dziaalnoci
rzdu. Na pocztku obrad zwyczajnego sejmu przedkadaa
mu rada stanu roczne zdanie sprawy, drukowane, a nadto
jeden z czonków rady przedstawia spraw dziaalnoci rzdu
od poprzedniego sejmu oraz raport generalny o stanie kraju. Pod
koniec obrad sejmowych komisye sejmowe przedstawiay sej-

mowi swoje zdanie co do tych kwestyi, a kada z izb moga u-

chwali wyraenie swojego zdania w odezwie do króla; nadto
przyznane jej byo prawo przedkadania królowi przez rad
stanu przedoe, prób i odwoa, tyczcych si dobra i ko-
rzyci wspóobywateli, oraz skarg i zaale na ministrów, radców
stanu, referendarzy i sdziów trybunau najw\'szego. W praktyce
starano si t krytyk sejmu ograniczy przez interpretacy
przepisu konstytucyi, i sejm nie ma prawa oskara ministrów
ani czyni im wyrzutów, lecz jedynie moe wygasza swój
pogld na sprawy, które mu rzd kominukuje.

W przeciwstawieniu do sejmu Ksistwa warszawskiego
obie izby zostay postawione na równi; projekty mogy by
wnoszone przez rad stanu do senatu lub izby poselskiej, jak
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król rozkaza, z wyjtkiem projektów skarbowych, które

najpierw musiaJy by wnoszone do izby poselskiej, za raport

g^eneralny o stanie kraju by czytany w izbach poczonych.
Projektu jednak, przyjteg^o przez jedn z izb, drug"a ju
zmienia nie mog^a; musiaa g^o w caoci przyj lub odrzuci.

• Jak pod innymi wzgldami, i co do swobody obrad

konstytucya Królestwa sza dalej na korzy sejmu, ni
konstytucya z r. 1807. Przewodniczcych izb, t. j. prezesa

senatu i marszaka izby poselskiej, oraz sekretarza senatu

przecie król mianowa; sekretarza izby wyznacza marszaek.

Marszaka izby poselskiej mianowa król tylko na jedn sesyc.

Ciar obrad sejmowych i w tym sejmie spoczywa w komi-
syach, których po trzy wybieraa z osobna kada izba:

1) dla spraw skarbowych, 2) cywilnych i karnych i 3) orj^ani-

cznych i administracyjnych; komisye senatu i)o trzech, izby

po piciu liczyy czonków. Komisye z sob lub z komisyami
drug-iej izby mog^y si czy dla wspólnych obrad tylko na

danie czonków rady stany. Izba projektu, wnicsioneg^o

przez komisye, lub, jeli komisya na si nie zg^odzia, wprost

przez rad stanu, nie moga ju zmienia; musiaa g"o przyj
lub odrzuci, a musiaa zaatwi taki projekt najdalej w dwóch
posiedzeniach. Gosowanie byo jawne. Projektu otlrzuconegfo

nie wolno byo w tej samej postaci, t. j. bez istotnych zmian,

wnosi do sejmu po raz drugfi. W izbach swoboda g^osu

bya znaczna; og-raniczenia byy przepisane tylko co do tegro,

i najpierw maj zabiera gos czonkowie rady stanu, potem
czonkowie komisyi, a na koniec inni czonkowie, i e czyta
mowy mogli tylko radcy stanu i czonkowie komisyi, gdy
inni musieli mówi z pamici. Za to utrzymane byo i

w tym sejmie prawo marszaka do zamknicia dyskusyi, jeli

uzna kwesty za wyczerpan; jednak po jej zamkniciu mieli

jeszcze prawo gosu radcy s:anu i czonkowie komisyi.

Przepisany by porzdek spraw dla sejmu; najpierw musiano
zaatwia si z projektami przez komisye przedkailanymi,

potem dopiero szy obrady w sprawie odezwy do króla co
do rocznego zdania sprawy i raportów rady stanu, prób
o przygotowanie nowych praw, a wreszcie co do prob,
przedoe i odwoa i co do zaale na urztlników. Regula-
min sejmu wzorowa si na regulaminie sejmu Ksistwa.

Obrady sejmu byy jawne; moga jednak izba na danie
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dziesitej czci czonków uchwali tajno obrad. Ten przepis

konstytucyi zosta zmieniony przez artyku dodatkowy z r. 1825,

wydany wycznie przez króla, który go ogosi jako » skada-
jcy cz ustawy konstytucyjnej i od niej nieoddzielny<.

Wedug tego postanowienia posiedzenia sejmu zostay uznane

za tajne, wic nieprzystpne dla publicznoci, z wyjtkiem prze-

znaczonych na otwarcie i zamknicie sejmu, oraz tych, na

których ogasza si miaa sankcya królewska, t. j. posiedze,
majcych formalne znaczenie, dekoratywnych tylko.

Gdy izba poselska bya tylko skadow czci sejmu,

senat take poza sejmem pewne spenia funkcye; dla tych

funkcyi zwoywa senat ju nie król, ale prezes senatu. Do
tych spraw naleay: wybór czonków regencyi, co w praktyce

nie miao znaczenia, sprawdzanie ksig obywatelskich, list

obieralnych i wyborów rad wojewódzkich, ukadanie kolei

zasiadania senatorów w najwyszym trybunale, co równie
w praktyce odpado, oraz oddawanie pod sd urzdników.
Nadto senat stanowi sd sejmowy dla pewnego dziau zbrodni,

jak o tem jes7xze bdzie niej mowa.

5, Rada stanu i rada administracyjna.

Literatura: Heylman, Rys historyczny; Okolski, Prawo
administracyjne, t. I, §§ 14 i 20,

Rada stanu. Konstytucya Królestwa utrzymywaa'
rad stanu, lecz dzielia j na dwa odrbne ciaa, majce
róne zgoa funkcye, zczone tem, e te same w nich cz-
ciowo bray udzia osoby. Dzielia si mianowicie rada

stanu na rad administracyjn i ogólne zebranie; nazwa rady
stanu zwyczajnie uywana bya na okrelenie ogólnego zebrania.

"W skad ogólnego zebrania wchodzili: namiestnik

królewski, ministrowie w liczbie piciu (t. j. bez ministra

sekretarza stanu), 10 radców stanu, wród których byo 9

z poród dyrektorów i czonków zasiadajcych w komisyach i

jeden jako sekretarz stanu, majcy zarzdza kancelary rady,

radcy stanu nadzwyczajni, t. j. urzdnicy, którym król ten

tytu nada, wród nich z urzdu prezes izby obrachunkowej,
czonkowie trybunau najwyszego, zasiadajcy w komisyi
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Sprawiedliwoci, i prokurator g-eneralny, wreszcie referendarze

w liczbie 10, referendarze stanu nadzwyczajni, bez pacy, i

wicesekretarze, nie majcy prawa gosowania; radcy nadzwy-
czajni zasiadali na ogólnem zebraniu tylko na wezwanie

namiestnika. Ogólne zebranie b>o to wic liczne ciao,

które oczywicie rzadko tylko mogo si zbiera, w prze-

ciwstawieniu do rady stanu Ksistwa warszawskiego.

Kompetency ta rada stanu bardzo bya bliska swej

poprzedniczki, lecz nie ws?zystkie jej przyja atrybucye.

Przedewszystkicm wic za Królestwa do rady stanu naleao
przygotowywanie projektów do ustaw, tak dla sejmu, jak dla

monarchy, o ile takie projekty król lub namiestnik, przygoto-

wane ju poprzednio przez komisy rzdow, do rady przesa.
Uchway rady stanu co do tych projektów wymagay zatwier-

dzenia królewskiego. Nie dosza — jak o tern ju wyej
bya mowa — rada stanu do wykonania zastrzeonego jej

konstytucy uoenia pierwszego budetu. Radzie stanu przed-

kaday co roku komisye rzdowe swoje sprawozdania o post-
pach w administracyi i o stanie funduszów publicznych,

a rada swoj opini o nich z dodaniem uwag o wadach
urzdów oraz spostrzee co do naduy i narusze konsty-

tucyi przedkadaa królowi; ewentualnie ten raport przedsta-

wiano i sejmowi. Do rady naleao, jak za Ksistwa,
oddawanie pod sd urzdników administracyjnych za naduycia
wadzy lub naruszenia praw i urzdze, z wyjtkiem jednak

co do tych urzdników, którzy podpadali pod sd sejmow}'.

Z atrybucyi sdowych pozostao tej radzie stanu tylko sdo-
wnictwo w sporach kompetencyjnych miedzy wadzami ad-

ministracyjnemi i sdowemi, odpado za sdownictwo t. zw.

administracyjne, nieznane ustrojowi Królestwa, oraz kasacjjne,

inaczej urzdzone. Wyroki rady w sporach kompetencyjnych
i uchway o oddanie urzdników pod sd nie potrzeboway
zatwierdzenia królewskiego.

Rada stanu Królestwa nie miaa tylu pomocniczych
organów, co za Ksistwa. Dla przygotowania wniosków co
do projektów wyznacza przewodniczcy referentów, osobn
komisy wybierano do uoenia raportu corocznego dla króla,

a jedynie dla spraw, tyczcych si sporów kompetenc)jnych
i oddawania urzdników pod sd, istniaa staa komisya
instrukcyjna, zoona z 5 referendarz}' pod przewodnictwem
jednego z radców stanu.
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Rada administracyjna. W skad rady admi-

nistracyjnej wchodzili: namiestnik, ministrowie, kierujcy

komisyami rzdowerai, i osoby przez monarch specyalnie

do rady powoane. Tylko od namiestnika zaleaa decyzya,

która jednak musiaa by powzita >w radzie < i zawiad-
czona podpisem odpowiednieg^o ministra; i czonkowie rady

mieli wic tylko gos doradczy. Gdyby waciwy minister

nie chcia podpisa postanowienia namiestnika, móg to

uczyni inny z ministrów; gdyby za taki si nie znalaz,

spraw przedstawiano królowi.

Do rady administracyjnej naleay sprawy, tyczce si
urzdze, które miay by nastpnie przedmiotem obrad rady
stanu, wprowadzania w ycie postanowie królewskich, czy

te tych, które namiestnik na podstawie penomocnictwa
wydawa, wreszcie rozstrzyganie w rzeczach, które przekracza!)'

wadz poszczególnych ministrów. Z obrad musia zdawa
namiestnik spraw królowi co tydzie.

Atrybucye rady administracyjnej ulegy bardzo daleko

idcej zmianie od r. 1826; gdy bowiem nowego namiestnika

król po mierci poprzedniego nie zamianowa, przela jego

dotychczasowe prawa na rad administracyjn. Z ciaa wic
obradujcego tylko, doradczego w stosunku do namiestnika,

zmienia si rada administracyjna na najwysz wadz rzdow
w Królestwie, decydujc w wszystkich sprawach, które kró-

lowi byy konstytucy oddane, o ile specya n'e penomocnictwo
królewskie dla namiestnika z r. 1818 nadal icb^jiSaTK^h^ nie

zastrzegao.

6. Zarzd kraju.

Literatura: Okolski, Prawo administracyjne, t. I; Badzinze-

wski, Skarb; Tene, Bank polski; Gembarzewski, Wojsko polskie;

Pójanowski, Najwysza izba obrachunkowa; Giedroy, Rada lekarska;
Wasiutyh^ki, Administracya lokalna; Suligowski, Rys historyczny.

Administracya naczelna kraju naleaa do wydziaów
rzdowych, noszcych nazw komisyi rzdowych, na których
czele stali ministrowie. Pi byo takich komisyi, ministrów

jednak szeciu, gdy szósty, minister sekretarz stanu, przeby-
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wajcy przy boku króla, poredniczcy midzy rzdem
Królestwa a monarch, nie sta na czele komisyi. Egzekutywa
ustaw i urzdze, t. j. czynnoci wykonawcze, jak je okrelano,

naleaJy do ministra, który sam je przeprowadza lub przez

podwadnych mu urzdników, nalecych do komisyi; dzia-

ania jednak t. zw. naradcze oddane byy komisyom jako

ciaom kollegialnym, a naleay do takich spraw: przyg^oto-

wywanie projektów do ustaw i instrukcyi, rozwijanie urzdze,
zarzd funduszami, ukadanie raportów z dziaalnoci komisyi,

podawanie kandydatów na urzdy, wzgldnie obsadzanie

niszych urzdów; cho tk wic powrócono do zasady

kollegialnoci, to jednak przecie w komisyi decydowa wpyw
ministra.

W komisyach mia si skupia centralny zarzd kraju;

przecie dla pewnych dziaów ycia pastwowego, silniej

wyodrbnionych, potworzono odrbne wadze naczelne, pod-
porzdkowane jednak komisyom.

Skad komisyi by róiny, zalenie od jej zada, rozlegoci
i rónorodnoci czynnoci; kada miaa na czele ministra,

kada te generalnego sekretarza. Urzdzi je statut organiczny

z r. 1816, nie ogoszony publicznie, lecz przeprowadzano
potem jeszcze zmiany w ich organizacyi.

Pierwsz z rzdu bya komisya wyzna religijn}ch i

owiecenia publicznego. Skadaa si wedug statutu z r. 1816

z 16 czonków, wród których miao by dwóch radców
stanu i trzech duchownych rzymsko-katolickich. Dokadniej
skad jej unormowa statut z r. 1821; obok ministra wchodzili

do komisyi: prymas i dwaj biskupi, ale take 2 czonkowie
innych wyzna, trzej radcy stanu, stojcy na czele dyrekcyi,

na które si dzielia komisya, 6 czonków i 2 wizytatorowie

generalni. Komisya dzielia si na trzy dyrekcye: 1) ogóln
wyzna religijnych, 2) funduszów duchownych i edukacyjnych i

3) owiecenia publicznego, a nadto miaa jeszcze osobn
sekcy duchown rzymsko-katolick, do której wchodzili: pry-

mas, dwaj biskupi i 4 referendarze.

Duo szczuplejsze byy inne komisye. W komisyi

sprawiedliwoci zasiadao pod przewodnictwem ministra tylko

3 czonków, a to z grona sdziów trybunau najwyszego,
majcych tytu radców stanu. Liczya ona take trzy dyrekcye;

Historya ostroju Foliki w zarysie. T. UL '
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1) administracyi i kontroli, 2) sdownictwa cywilnego i

3) sdownictwa kryminalnego.

Równie obok ministra tylko trzech czonków, radców

stanu, miay: komisya spraw wewntrznych i policyi, do której

naleaa caa administracya centralna kraju i caa policya,

komisya wojny, majca oddane sobie sprawy wojskowe

z wyjtkiem cile wojskowych, nalecych do naczelnego

wodza, wreszcie komisya przychodów i skarbu; kady z tych

radców stanu by dyrektorem powierzonego mu wydziau.

Przy komisyi spraw wewntrznych i policyi utworzono

w r. 1817 odrbn, komisyi zreszt podporzdkowan, dyrekcy
generaln poczt, dyrekcy generaln towarzystwa ogniowego,

rad dozorcz szpitali, czciowo z czynnika spoecznego
zoon, jako kierownicz instytucy dla spraw dobroczynnoci,

a w r. 1821 dyrekcy dróg i mostów; nadto jako ciaa

doradcze utworzono przy tej komisyi w r. 1817 rady ogólne:

lekarsk, bdc i komisya egzaminacyjn, rad budownictwa,

miernictwa, dróg i spawów i rad handlow i rkodzie.
Przy komisyi przychodów i skarbu ostaa si z czasów

Ksistwa dyrekcya generalna dóbr narodowych, a powstay
w r. 1816: dyrekcya górnicza, w Kielcach przebywajca stale,

i dyrekcya generalna dóbr i lasów narodowych; w roku 1818
jednak zniesiono osobne dyrekcy dóbr i lasów, w r. 1826
za usunito osobn dyrekcy górnicz, wczajc te sprawy
wprost do zakresu bezporedniego dziaania komisyi. Osobn
dyrekcy utrzymano dla loteryi.

Bez wikszej zmiany utrzymaa si izba obrachunkowa.
Równie i w administracyi niszej Królestwaprzeprowadzono

zmiany, idce w kierunku kollegialnego urzdzenia wadz,
t. j. po województwach, które zajy miejsce departamentów,
i po nowo utworzonych obwodach. Województw osiem
liczyo Królestwo: krakowskie, sandomierskie (t. j. dawny
departament radomski), kaliskie, lubelskie, pockie, mazowieckie
(t. j. dawny departament warszawski), podlaskie (t. j. dawny
departament siedlecki) i augustowskie (t. j. dawny departament
omyski); obwodów byo 39, nakade województwo przypadao
od 4 do 7, a kady z nich obejmowa 1— 3 dawnych powiatów.

Nie zaginy jednak powiaty, gdy cho jednostk administracyi

by obwód, powiat pozosta jako jednostka przy podziale na
okrgi wyborcze i przy podziale sdowym.
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W województwie wadz administracyjn byJa komisya
wojewódzka, pozostajca pod kierownictwem prezesa, a ska-

dajca si z piciu komisarzy t. zw. zasiadajcych, oraz 4— 7

komisarzy t. zw. delegowanych, po jednym na kady obwód,
i z sekretarza generalnego, prowadzcego kancelary; jako

doradc prawnego miaa asesora, a nadto byo przy komisyi

kilku asesorów honorow>'ch i aplikantów, wprawiajcych si
do suby. W komisyi wszystkie sprawy, które nie tyczyy
si prostej egzekucyi przepisów prawnych, zaatwiane byy
kollegialnie; oddano te w r. 1817 knmisyom i te atrybucye,

które posiaday za Ksistwa rady prefektualne, t. j. rozstrzyganie

t. zw. sporów administracyjnych, bo dla nich nie ustanowiono
adnych wadz osobnych. Sprawy zwykej egzekutywy naleay
do wydziaów komisyi, podlegajcych kierunkowi i nadzorowi

prezesa. Takich wydziaów miaa kada komisya pierwotnie

pi: 1) wyzna religijnych i owiecenia publicznego, 2) admi-

nistracyjny, 3j wojskowy, 4) skarbowy i 5) policyjny,

a wkrótce póniej dodano jeszcze szósty: dóbr i lasów

rzdowych, zoony — pod kierunkiem prezesa — z komi-
sarza dóbr i lasów, nadlenego generalnego, radcy prawnego
i asesora. Osobnych wadz skarbowych, jak to byo za

Ksistwa, nie utworzono. Wydziay odpowiaday zakresem
dziaalnoci komisyom rzdowym, z t rónic, i oczywicie
nie byo wydziau sprawiedliwoci, a sprawy komisyi spraw
wewntrznych i policyi w komisyi wojewódzkiej rozkaday
si na dwa wydziay, midzy które zreszt niezbyt dokadnie
je rozdzielono.

Organami komisyi wojewódzkich po obwodach zostali

— w miejsce podprefektów wic — komisarze obwodowi,
bdcy jedynie wykonawcami rozkazów i polece komisyi,

w której zasiadali, o ile ona kollegialne sprawy zaatwiaa.

Poredniczyli waciwie tylko midzy mieszkacami obwodu
a komisya, oraz nadzorowali administracy lokaln. Do pomocy
mia kady taki komisarz dwóch asesorów, sekretarza i kance-
lary; w roku 1818 dodano im nadto

.
jeszcze osobnych

dozorców miast.

Do pomocy w wykonywaniu policyi dla utrzym3-wania

spokoju i bezpieczestwa, chwytania zbrodniarzy, ledzenia
zbiegów i. t. d. utworzono w r. 1816 andarmery, której

oddziay znajdoway si w miastach wojewódzkich i powiatowych
7*
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i przy naczelnym dowódcy wojska. W rzeczach administracyi

cywilnej moga ona dziaa tylko na wezwanie wadzy cywilnej.

Lokalnemi 'wadzami administracyi pastwowej po mia-

stach byli wedug- postanowienia namiestnika z roku 1816
burmistrze z dodanymi im do pomocy awnikami; w r. 1818
za utworzono po miastach urzdy municypalne, W miastach

wojewódzkichi, a take i innych, o ile co do nich wyranie
namiestnik to zarzdzi, urzd municypalny skada si z pre-

zydenta i radnych, w innych miastach z burmistrza i awników;
tylko w Warszawie wedug postanowienia namiestnika z r. 1816
urzd skada si z prezydenta, radnych i awników. Nie
tylko prezydenci, ale take radni i awnicy byli wycznie
mianowani, ci ostatni jednak, t. j. radcy i awnicy, z poród
mieszkaców miasta, majcych wasno nieruchom. W War-
szawie w urzdzie municypalnym byy utworzone cztery

wydziay: 1) policyi, 2) administracyi wewntrznej, instytutów

i rzeczy prawnych, 3) skarbowy i kas miejskich, oraz

4) wojskowy, a na czele kadego sta radny i mia do pomocy
dodanego awnika; w innych miastach radni, 'wzgldnie
awnicy penili funkcye sekretarzy i kasyerów. Urzd municy-
palny Warszawy podlega wprost komisyi spraw wewntrznych,
urzdy w miastach,, gdzie byli prezydenci, komisyom wojewó-
dzkim, w innych komisarzom obwodowym.

Po wsiach pozostawiono jako wadz administracyi

lokalnej wójtów; jednake organizacya wadz administracyjnych
wojewódzkich z r. 1816 i postanowienie namiestnika z r. 1818
inaczej urzdziy te wadze, ni to byo za Ksistwa. Gdy
za Ksistwa w peni wójtowie mieli charakter" urzdników
publicznych, a jednostki administracyi lokalnej chciano
wzmocni, czc w jedn po kilka wsi, reforma za Królestwa
posza w innym kierunku; przywrócono mianowicie znowu tej

wadzy charakter patiymonialny, a jednostk zmniejszono
nawet poniej tej granicy, jak miaa jeszcze przed Ksistwem,
za pruskich i polskich czasów. Oddano bowiem w zasadzie

wadz wójta panu wsi, byle ta wie miaa 10 dymów; jeeli

za wie miaa kilku wacicieli, to, o ile taki waciciel (a take .i

pleban) mia 10 dymów, taka cz wsi stawaa si osobn
jednostk administracyjn. Jeli osada raniej miaa dymów,
ni 10, to przyczano j do pobliskiej; jeli za w jednej

osadzie kilku byo wacicieli, majcych kady mniej ni
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10 dymów, to wybierali oni z poród siebie wójta, a g-dy

nie doszli do zgody, mianowaa go komisya wojewódzka.

Kilka osad albo czci osad, nalecych do jednego wa-
ciciela, móg ten waciciel w jedn zczy jednostk. Taki

wójt sam sprawowa urzd lub te przez zastpc, którego

wyznacza a zatwierdzaa komisya wojewódzka; taki zastpca

odpowiedzialny by jednak tylko wtedy, jeli by patny, za

bezpatnych za waciciel odpowiada. Móg mie wójt do

pomocy w poszczególnych miastach zastpców, sotysami

zwanych, za których jednak by sam odpowiedzialny. Nale-

ao do wójta wypenianie polece wadz wyszych, wykony-

wanie miejscowej policyi oraz ciganie podatków i nale-

noci skarbowych i rozkad ciarów.
Od urzdników wymagano specyalnych kwalifikacyi,

jak ju byo za Ksistwa; std przepisano dla nich odpo-

wiednie egzaminy. Nadto jednak konstytucya Królestwa

zastrzegaa wpyw spoeczestwa na mianowanie urzdników,

a to — jak póniej t spraw uregulowano — w ten sposób,

i sejmiki i zgromadzenia gminne miay przedstawia kandy-

datów na urzdy, nastpnie rady wojewódzkie formowa listy

odpowiednie a senat je zatwierdza, tak, i tylko ci mogliby

by nominowani, którzy byli pomieszczeni na listach.

W praktyk jednak przepisy te nie weszy.

Przepis ten mia w konstytucyi tem wiksze znaczenie,

i nie znaa ona samorzdu nawet w tych ciasnych granicach,

jakie mia za Ksistwa; nie zorganizowano -go te i poza

konstytucya. O samorzdzie wsi wog-óle nic nie postanawiay

przepisy. W miastach sprawy samorzdu miejskiego oddane

byy wadzom lokalnej administracyi. t. j. urzdom municy-

palnym; w tych sprawach pewn ingerency przyznano rad-

nym, wzgldnie awnikom, którzy, cho nominowani, to

jednak musieli by brani z poród miejscowej ludnoci,

a wic niejako byli jej reprezentantami. W sprawach mianowi-

cie, tyczcych si dobra miasta, jego funduszów oraz rozkadu
ciarów miejskich, obowizany by prezydent, wzgl. burmistrz,

naradza si — ale tylko naradza — z radnymi, wzgldnie
z awnikami; ci za, jeli jego decyzy uwaali za szkodliw,

mogli donie o tem wadzy wyszej, której suyo prawo

zawieszenia takiej decyzyi.

Nie utworzono te w Królestwie instytucyi samorzdu
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wyszego rzdu; nie byy bowiem waciwemi ciaami samo-

rzdnemi rady wojewódzkie, które tworzya konstytucya. Do
takiej rady wojewódzkiej sejmiki powiatowe wybieray po dwóch
radców, a po jednym zgromadzenia gminne; nie mogli by wy-

bieranymi urzdnicy patni z wyjtkiem sdziów pokoju. Te rady

prowadziy ksigi obywatelskie, dla sejmików i zgromadze
gminnych z osobna, a dziaalno ich, stykajca si z samo-

rzdem, na tem polegaa, i mogy czyni uwagi, tyczce si
dobra województwa, oraz donosi o wykroczeniach urzdników,

naruszeniach prawa i t. d. Zbieray si dwa razy na rok, poza

tem mogli je prezesi zwoywa. Z sob porozumiewa si
nie wolno im byo.

Pozosta udzia czynnika spoecznego w dozorach

szkolnych; obok dozorów miejscowych dla szkó poczt-

kowych, które zi 3ne byy z proboszcza, dziedzica i z sotysa,

a w miastach z burmistrza i awnika, utworzono dozory

drugiego stopnia, do których wchodzili: dziekan, komisarz

obwodowy i obywatele mianowani, i trzeciego stopnia, zoone
z biskupa i prezesów komisyi wojewódzkiej i rady wojewódzkiej.

Utrzyma si udzia czynnika spoecznego w izbach handlowych

i rkodzielniczych, które zastpiy dawne rady handlowe;

liczyy one po 4 lub 8 czonków. Nadto, gdy w r. 1817

utworzono rady dobroczynnoci, gubernialne i powiatowe i

osobn miejsk w Warszawie, którym oddano kierunek spraw

dobroczynnych, czonkowie tych rad byli mianowani czciowo
z poród obywateli.

7. Sdy i prawa.

Literatura: Hcylmann, O sdownictwie; Stummer, Kilka

sów; Pawowski, O wydziale policyino-sdowym; Jezioraski. Pobudki

i sposób; Konic, Ustp; Nowakowski, Eys historyczny; Grynwascr,

Kodeks.

Sdy. Take konstytucya Królestwa zastrzegaa nie-

zaleno sdownictwa, stwierdzajc, i sdzia ma mie »wolno
owiadczania swego zdania w sdzeniu bez ulegania wpywowi
wadzy najwyszej i ministeryalnej lub jakiemubd innemu

wzgldowi*; sdziowie, doywotnio mianowani przez króla
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lub obieralni, usunici by mog-li tylko przez wyrok sdowy,
o ile im dowiedzionoby wykroczenia w urzdzie lub innego

przestpstwa.

Ustrój sdowy, jaki istnia za Ksistwa, znacznie chciata

zmieni konstytucya; utrzymywaa sdy pokoju, ale tworzya
nowe sdy dla spraw cywilnych i karnych, duo liczniejsze,

ni poprzednio, nie znaa osobnego sdu kasacyjnego, za to

przepisywaa utworzenie sdu sejmowego jako sdu waciwego
dla zbrodni stanu i wystpków wyszych urzdników. Nadto
w szerszej mierze uwzgldniaa ona czynnik spoeczny przy

wymiarze sdownictwa, przepisujc, i sdziów dla sdów
dwóch pierwszych instancyi mnj wybiera rady wojewódzkie,

e za do sdu najwyszego bd wchodzi obok sdziów
z nominacyi senatorowie; do tych sdów, któreby ze spoeczestwa
wychodziy, nalee mia i sd sejmowy.

Z tych postanowie konstytucyi bardzo niewiele weszo
w ycie; pozostay one przewanie niewykonane, czciowo
moe z tego powodu, i urzdzenie tak licznych sdów
obciaoby znacznie nieobfity skarb Królestwa, gównie
zapewne jednak z niechci do wprowadzenia w tak duej
mierze czynnika spoecznego do sdów. Utrzymaa si te
przez czas istnienia samodzielnoci Królestwa ta organizacya

sdowa, któr utworzyo Ksistwo warszawskie, z niewielu

zmianami, wzgl. z uzupenieniami w myl postanowie
konstytucyi.

Pozostay wic nadal sdy pokoju i trybunay jako

sdy pierwszej instancyi dla spraw cywilnych; jedynie trybu-

nay przyjy nazw wojewódzkich zamiast departamentowych.
Kade województwo miao jeden trybuna, jak poprzednio

departament, tylko w wejewództwie augustowskiem obok
trybunau w omy utworzono w r. 1823 ze wzgldów
geograficznych diugi trybuna w Suwakach. Pewne zmiany
przeprowadzono ze wzgldu na nowe urzdzenie hipoteki;

w r. 1818 utworzono przy trybunaach wydziay hipoteczne,

oraz ustanowiono przy nicii rejentów kancelaryi ziemiaskiej

czyli hipotecznych i pisarzy kancelaryi hipotecznej, a w r. 1825

powoano do ycia urzdy hipoteczne powiatowe przy {-d^ch

pokoju, zoone z podsdka, pisarza i podpisarza, i usta-

nowiono przy nich rejentów powiatowych i pisarzy hipo-

tecznych powiatowych. Najwaniejsz zmian byo zniesienie
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sdu kasacyjnego; jego sprawy w sprawach cywilnych oddano
utworzonemu jeszcze przed wprowadzeniem konstytucyi

sdowi najuyszej instancyi w Warszawie, który jednak

w przeciwstawieniu do sdu kasacyjnego take i in merito

takie sprawy rozsdza.
Utrzymay si i sdy karne, jakie istniay za Ksistwa;

wskutek wydania nowego prawa karnego zmienia si jednak

w pewnej mierze kompetencya sdów policyjnych i policyi

poprawczej, gdy pierwszych rozszerzona zostaa, a drugich

zmniejszona (te tylko do 3 lat wizienia mogy orzeka
kar). Nadto w latach 1824 i 1825 podsdkom kryminalnym
niektórych sdów nadano nazw prezydujcych, a inkwirentom

przy sdzie policyi warszawskiej w r. 1824 nazw asesorów;

w roku 1830 dodano urzdowi municypalnemu w Warszawie

delegacy z asesora sdowego. Sdów policyi poprawczej

byo w pastwie 16, r. 1830 dodano jeszcze jeden; krakowskie

województwo miao jeden taki_ sd, mazowieckie 3, potem 4,

a inne województwa po dwa. Bez zmiany utrzymay si
sdy kryminalne, których byo' 4; i one wojewódzkiemi zwa
si zaczy. Sprawy kasacyjne w sprawach karnych wobec
tego, i sd kasacyjny przesta istnie, oddano — równie
jeszcze przed ogoszeniem konstytucyi — sdowi apelacyjnemu

w Warszawie, który w ten sposób obok spraw cywilnych

zacz take i sprawy karne zaatwia.

Jeden tylko przepis konstytucyi wykonano; utworzono

sd sejmowy, jednak dopiero w r. 1827. Sd ten tworzyli

wszyscy c^onkowie senatu z prezesem senatu jako przewo.dni-

czcym. Sd ten dla kadej sprawy mianowa prokuratora

i pisarza. Zwoywany mia by ten sd w razie potrzeby

;

zwoany by tylko raz jeden.

Prawa. Sejm Królestwa przeprowadzi w pewnych
dzi'aach reform kodeksu Napoleona, który wraz z francuskim

kodeksem handlowym i francusk procedur utrzyma si
nadal w mocy, .oraz uzupeni go czciowo Ju w r. 1818

uchwali sejm prawo hipoteczne, bardzo dobre, wprowadzajce
hipotek jako obowizujc dla dóbr ziemskich oraz dla

domów w Warszawie i w miastach wojewódzkich, za
w r. 1825 uzupeni je przez now ustaw hipoteczn,

wprowadzajc hipotek take dla innych nieruchomoci po
wsiach i dla innych miast, ale tylko jako fakultatywn; pr7ez
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te ustawy usunito rozdz. 18 ksigi III kodeksu Napoleona.

Tene sejm z r. 1825 usun pierwsz ksicg;c kodeksu Napoleona
oraz tytu 5 ksigi III, a w miejsce I ksigi now uchwali.

Zmiany tycz> y si gównie kweslyi maestwa i opieki;

nowy kodeks przywróci moc obowizujc przy zawieraniu

maestwa przepisom religii osób zawierajcych maestwa,
usun wic materyalne prawo maeskie cywilne, zachowa
jednak kompetencj^ sdów cywilnych w sprawach uniewa-
nienia maestwa, wzgl. rozwodu, co do opieki za kodeks
ten przeniós czciowo obowizki sdziów pokoju przy

opiekach mniejszych na prezydentów, burmistrzów, wzgl.

wójtów (w Warszawie od r. 1826 przeszy te funkcye na
komisarzy cyrkuowych i burmistrza Pragi). Obie ustawy

hipoteczne, jak i I ksiga kodeksu cywilnego, pozostay
w mocy do dzisiaj.

W zakresie prawa karnego sejm z r, 1818 dokona
wanego dziea ujednostajnienia prawa materyalnego; w miejsce

obowizujcych praw pruskich i austryackich uciiwali ten

sejm nowy kodeks karny, który te jeszcze w tyme roku

zosta wprowadzony w ycie. Procedury jednak karne, pruska

i austryacka, utrzymay si i nadal jeszcze.

8. Rzdy powstania 1830/1 r.

Literatura: Eostioorowski, Dyaryusz sejmu z r. 1830— 1831
(wstpy do t. I

—

VI).

Po wybuchu powstania dnia 29. listopada 1830 r.

obja wadz naczeln na razie rada administracyjaa, która

si dwukrotnie raz po razu uzupenia, raz 6 czonkami sejmu,

drugi raz 4 czonkami towarzystwa patryotycznego, usuwajc
za to z swego grona kilku poprzednich czonków. Wybraa
te wydzia wykonawczy. Po ustpieniu kilku czonków
przemienia si w rzd tymczasowy 4. grudnia. Ale ju 5.

grudnia ogosi si dyktatorem genera Chopicki, ujmujc
w swoje rce ster rzdów tak w cywilnych, jak i w wojskowych
sprawach.

Dyktator zwoa sejm; w rce tego sejmu, zoonego
z dwóch izb bez króla, i wybierajcego sobie marszaka,



106 KRÓLKSTWO POLSKIE.

przesza najwysza wadza; zarzd naczelny pastwa urzdzi
sejm w taki sposób, i 20. g-rudnia 1830 r. wybra dyktatora
oraz powoa do ycia deputacyc zoon z prezesa senatu,

piciu senatorów, wybran57ch przez senat, marszaka izby
poselskiej, oraz omiu posów, wybranych przez izb po
jednym z kadeg-o województwa. Wadz oddano w rce
dyktatora, któremu przysuao prawo zwoywania sejmu i

mianowania wadz rzdowych; deputacya miaa jednak prawo
usunicia dyktatora, a wtedy automatycznie mia si zebra
sejm dla uoenia stosunków na przyszo.

Inaczej, dokadniej, ustrój naczelnych wadz w pastwie
urzdzi znowu przez dyktatora zwoany sejm, w cig"u stycznia

1831 r. . Gdy pocztkowo jeszcze pozostawaa w zasadzie

w mocy konstytucya z roku 1815, a z ni i wadza królewska
cara Rosy, sejm 25. stycznia 1831 r. uchwali detronizacy
Mikoaja I; w cznoci z t uchwa zniesiono artykuy
konstytucyi z r. 1815, tyczce si zwizku z Rosy, regencyi,

araz zasiadania w senacie ksit krwi. Wadz ustawodawcz
zastrzeg sejm dla siebie, t. j. dla obu izb, bez wspódziaania
rzdu, oraz nadto cz praw królewskich: wypowiadanie
wojny, zawieranie traktató\V, wybór i oddalanie rzdu narodo-
wego, wybór biskupów, senatorów wieckich (z kandydatów
w podwójnej liczbie przez senat przedkadanych), naczelnego
wodza i prezesa izby obrachunkowej. W najwaniejszych
sprawach obie izby miay decydowa na wspólnych sesyach,
a to: co do wypowiadania wojny, zawierania traktatów i wyboru
rzdu, w innych sprawach oddzielnie, gdyby jednak do zgody
midzy obiema izbami nie przyszo, miao decydowa goso-
wanie na wspólnem posiedzeniu, przyczem oczywicie ze

wzgldu na liczebn wikszo izba poselska miaa zastrzeon
przewag. Przepisy te uzupeniono przez dodatkowe postano-
wienia, e badanie wanoci sejmików i zgromadze gminnych
do izby poselskiej — nie do senatu — naley. Wybrano
te nastpnie dla przygotowania spraw najpierw komisy
skarbow, a potem trzy komisye, jak to byy dawniej w sejmie,

tylko e komisyi skarbowej oddano take sprawy wojskowe,
a komisyi dla spraw administracyjnych i sprawy dyplomatyczne.

Gdy jednym z celów powstania byo przyczenie do
Królestwa ziem litewsko-ruskich, dawniej do pastwa polskiego
nalecych, uchwa z 19. maja 1831 r. sejm postanowi
dopuci do udziau w obradach take i czonków z Litwy
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i Rusi; senatorów mia wybiera sejm na posiedzeniach obu

izb z poród biskupów tych terytoryów, wzgldnie z poród
osób wieckich z kandydatów w podwójnej liczbie przez

senat podawanych, bez okrelenia liczby senatorów, lecz

z pozostawieniem zasady konstytucyi z r. 1815, i liczba

senatorów nie ma przenosi poowy liczby czonków izby

poselskiej. Posów miay wybiera sejmiki tych ziem, po
jednemu z powiatu, deputowanych Wilno trzech, miasta guber-

nialne po jednemu, a inne miasta o ile — ewentualnie kilku

miastom cznie — rzd narodowy takie prawo tymczasowo

na raz jeden przyzna. W praktyce sejm uznawa jako tym-

czasowe take wybory, dokonywane przez mieszkaców Litwy

i Rusi w Warszawie, gdzie ich do przebywao, W ten

sposób wzrosa liczba czonków izby poselskiej.

Kompletu sejmu niepodobna byo cigle utrzyma,
zarówno z tego powodu, e si uzna za nieustajcy i obra-

dowa bez przerwy, a koniecznoci nieraz zmuszay posów
do wyjazdu, jak równie, i w czasie zbliania si nieprzyjaciela

cz czonków wyjedaa z Warszawy, i wreszcie liczono

si z przeniesieniem sejmu do innego miasta, gdzieby zapewne
nie zgromadzi si w dostatecznej liczbie czonków. Ju
w lutym 1831 r. uchwali wic sejm, e do kompletu senatu

wystarcza 19 senatorów, nastpnie za, w kilka dni póniej,

uzna mono obrad w razie przeniesienia sejmu, a i w War-
szawie, w mniejszym komplecie; oznaczono ilo czonków tego

sejmu zmniejszonego na 11 senatorów a 33 czonków izby

poselskiej, z tem, e do obrad w poczonych izbach w\starcza

33 czonków z obu izb. Znowu jednak póniej sejm wróci
do penego skadu. Po raz wtóry w czerwcu, by da
mono wyjazdu czonkom, sejm uchwali mono obrad

w razie obecnoci 10 senatorów i 30 posów i deputo-

wanych, przy komplecie poczonych izb 33 czonków, lecz

z kompetency ograniczon do spraw skarbowych, zatwierdza-

nia wyborów do izby i uzupeniania w razie potrzeby liczby

czonków rzdu narodowego; gdyby jednak po 15. lipca 1831 r.

nie zebra si sejm znowu w zwykym skadzie, i w maym
komplecie móg zaatwia wszystkie sprawy, dla sejmu

zastrzeone. Sejm obradowa do wrzenia 1831 r, ; w kocu
zmuszony by opuci Warszaw i kont}'nuowa obrady
w Zakroczymiu i Pocku, gdzie odby ostatnie posiedzenie

23. wrzenia 1831 r.



1Q3 KKULEStWO PULSKli:.

Sejm, urzdzajcy w styczniu 1831 r. na nowo or-

ganizacyc naczelnych wadz pastwa, zawiesi na razie artykuy
konstytiicyi z r. 1815 o królu, cho w zacadzie uznawa
pastwo za monarchi konstytucyjn, jak równie postano-
wienia o namiestniku, radzie stanu i wydziaach rzdowych,
t. j. komisyach rzdowych, Wadz najwysz, o ile jej sejm
nie zastrzeg dla siebie, odda rzdowi narodowemu i naczel-

nemu wodzowi.
Rzd narodowy skada si z prezesa i czterech czonków;

w sprawach wojskowych bra udzia w obradach rzdu jako
jego czonek i naczelny wódz.

Rzdowi narodowemu przekazano: zawieranie traktatów
przyjani, pomocy handlowych oraz o poyczki, rozrzdzanie
dochodami wedug budetu, nominacye na urzdy od ministrów
poczwszy, nawet prawo aski z wyjtkiem co do zbrodni
stanu, ogaszanie w imieniu tego rzdu aktów; rzd skada
przysig sejmowi, a akty rzdowe miay by kontrasygnowane
przez jednego z ministrów. Administracya zreszt oddana
zostaa w rce ministrów, których liczb oznaczono na szeciu;
byli to ci ministrowie, co dawniej, tylko e miejsce sekretarza

stanu zaj minister spraw zagranicznych.
Pod koniec ju powstania na nowo przeprowadzono

zmiany w organizacyi wadz naczelnych; wybór wodza oddano
rzdowi, podporzdkowano te wodza rzdowi narodowemu,
a wreszcie, gdy rzd narodowy zrezygnowa, utworzono uchwa
z 17. wrzenia w miejsce rzdu narodowego rad ministrów
z prezesem na czele. T now wadz zorganizowano tak,

i wprawdzie obrady toczyy si koUegialnie i uchwaa kada
musiaa mie podpis obok prezesa take i jednego ministra,

jednak decydowa tylko prezes a ministrowie . mieli gos
doradczy. Jemu te oddano prawo nominacyi wzgldnie
odwoywania ministrów i wodza, jednak jeszcze raz jeden
potem wodza sejm sam wybra. Kilka di póniejsz uchwa
o poczeniu godnoci prezesa rzdu narodowego i wodza
zaraz cofnito. Nie wesza w ycie uchwaa, pod koniec
powstania powzita, o stworzeniu delegacyi, zoonej z 10
mianowanych przez prezesa rzdu narodowego czonków,
która miaa obj funkcye sdowe po zawieszonej radzie stanu.

Zreszt pozostay inne wszystkie wadze. Sdownictwo
ulego przewanie zawieszeniu (t. zw. iusticium lub iuristicium).
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W innych dziedzinach zmian oczywicie nie przeprowadzano;
wyranie te utrzyma sejm w mocy konstytucy z wyjtkiem
artykuów usunitych lub zawieszonych. Zaj si sejm spraw
polepszenia stanowiska prawnego wocian w dobrach publicz-

nych; do uchwalenia jednak ostatecznego prawa w tym przed-

miocie nie doszo.

9. Statut organiczny z roku 1832 i nastpne
zmiany w organizacyi wadz i sdów, oraz

w prawach.

Literatura: Okolski, Wykad prawa administracyjnego, t. I;

Tolcars, Dwie karty; Radziszewski, Skarb, t. II; Kucharzcwski, Epoka
Paskiewiczowska; ob te literatur, podan przy rozdziale 7.

Po pokonaniu powstania z r. 1830/31 ustanowi zw\cicski
król 16. wrzenia 1831 r. rzd tymczasowy Królestwa pol-

skiego, zoony z prezesa i 4 kierowników wydsiaów rzdowych.
Jemu oddana zostaa wadza, jak miaa rada administracyjna;

podlega jednak ten rzd naczelnemu komendantowi wojsk.

Dopiero w nastpnym roku 1832 przyszo do zorganizowania
na nowo wadz Królestwa.

Statut organiczny. Nowe urzdzenie Króletwa
ogasza manifest cara z 26. lutego 1832 r. ; celem tego
urzdzenia miao by: »aby Królestwo polskie, majc osobny,
potrzebom jego odpowiedni rzd, nie przestawao by
poczon czci cesarstwa naszego, aby nakoniec mieszkacy
tego kraju skadali odtd z Rosyanami zjednoczony zgodnemi
braterskiemi uczuciami naród c. Zasady tego nowego urz-
dzenia zawiera statut organiczny, równoczenie z manifestem
opublikowany.

Zmieniony zosta charakter prawno-pastwowego po-
czenia Królestwa z Cesarstwem, które miao na zawsze
by przyczone do cesarstwa rosyjskiego i stanowi nieroz-

dzieln cz tego pastwa. Usunito odrbn koronacy;
miaa by tylko jedna koronacya na cara w Moskwie,
z udziaem deputatów z Królestwa; usunito przepisy
o odrbnej regencyi. Za to miao Królestwo pozosta prz>'

odrbnoci praw, dla niego osobno wydawa si majcych,
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oraz przy odrbnoci administracy i; pozostawia statut osobny
rzd Królestwu i osobny skarb, jednak z zastrzeeniem udziau
w wspólnych wydatkach, usuwa osobne wojsko.

Prawa obywatelskie, które dawaa konstytucya z r. i.815+-

miay przewanie pozosta, a to wolno wyznania, wolno
osobista przenoszenia si, nietykalno osobista w granicach

takich, jak wedug dawnej konstytucyi, oraz nietykalno
wasnoci, z wprowadzeniem jednak konfiskaty za wykroczenia

stanu I rzdu. Wolnoci druku nie gwarantowa statut,

ogranicza jednak cenzur, i ma ona mie na celu tylko

zapewnienie poszanowania religii, nietykalnoci wadzy
najwyszej, nieskazitelnoci obyczajów i osobistego honoru.

Pozostawa w mocy jako jzyk sdu i administracyi jzyk
polski; w obrbie Królestwa, dla którego utrzymano zasad
odrbnego obywatelstwa, przyznano równe prawa poddanym
cesarstwa, o ile posiadali w jego granicach nieruchomoci,

a do naturalizacyi dopuszcza statut obywateli rosyjskich take
nieosiadych.

Udzia spoeczestwa w rzdach mia by czciowo
utrzymany. Statut organiczny mówi o utworzeniu zgro-

madzenia stanów prowincyonalnych, które wic miay zaj
miejsce sejmów, jednak zbierayby si nie dla udziau

w ustawodawstwie, lecz tylko w interesach dobra publicz

negO| pojcia . tych interesów nie okrelono bliej, Miay
istnie zgromadzenia szlacheckic, t. j. sejmiki, i zgromadzenia

wiejskich i miejskich gmin^ a to jako gminne i okrgowe,
oraz rady wojewódzkie; zgromadzenia miejskie miay wybiera
zwierzchnoci miejskie. Zostawia wic statut te ciaa niby

samorzdne, jakie byy poprzednio, z temi mniejwicej

atrybucyami, jakie miay, prócz wyborów do sejmu (wybór

czonków rad wojewódzkich, ukadanie listy urzdników,

czuwanie nad zachowaniem dobra i poytków województwa),

a nadto zapowiada wprowadzenie w ycie samorzdu gmin-

nego po miastach nawet z prawem wyboru zarzdu gminnego.

Statut organiczny z r. 1832 pozosta jednak martw
liter w przewanej czci postanowie. Z wolnoci specyalnie

wolno osobista staa si zupenie iluzoryczn wobec tego,

i wprowadzono w r. 1833 w Królestwie stan oblenia,
którego prawnie nigdy nie cofnito; cenzura bya wykonywan
niesychanie ostro. Zasad wolnoci religii podkopao w roku
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1836 prawo, i dzieci z maestw mieszanych katolików

z prawosawnymi musz by prawosawne, a w kodeksie kar-

nym z r. 1847 odstpstwo od religii prawosawnej uznane
zostao za przestpstwo. Zgoa nie zostay nie tylko zwo-

ane, ale nawet unormowane stany generalne, nie wprowadzono
zapowiedzianego samorz^lu, zgromadze szlacheckich oraz

wiejskich i miejskich i rad wojewódzkich. Przestay te
funkcyonowa istniejce od roku 1831 rady handlowe
i rkodzielnicze.

Ostay si — i to nie w peni — j^^yk polski w urz-
dach i sdach i odrbny zarzd Królestwa.

Jzyk polski pozosta urzdowym, lecz przecie odrazu
ustawy zaczto ogasza równolegle po rosyjsku i po polsku,

a jzyk rosyjski wprowadzono jako urzdowy do rady
administracyjnej, dozwalajc tylko dawniejszym czonkom
rzdu, nie rozumiejcym jzyka rosyjskiego, posugiwa si
francuskim; w r. 1837 zastpiono rosyjskim jzykiem francuski

w sekretaryacie stanu, w r. 1851 wprowadzono go na poczcie,

od r. 1846 dano wogóle od wsz>'stkich nowomianowanych
urzdników znajomoci jzyka rosyjskiego. W praktyce wpro-
wadzono te gdzieniegdzie jzyk rosyjski, a i pewn ilo
urzdów zajli Rosyanie. W szkoach rednich wprowadzono
w r. 1833 nauk jzyka rosyjskiego, póniej i historyi Rosyi
z nauczycielami Rosyanami.- —

Zmiany w ustroju zarzdu. Odrbne wadze
dla Królestwa zorganizowano po wyd?.niu statutu na wzór
poprzednio istniejcych, lecz z pewnemi zmianami; niedugo
potem jednak zaczto je czciowo zwija ewentualnie
zamienia na wadze wprost podlege wadzom centralnym
w Petersburgu, usunite wic z pod kierunku centralnych
w'adz Królestwa, cho te jeszcze pozostaway w mocy, w ten

sposób etapami niejako miay zamrze odrbne organizacye
Królestwa. Wadze za centralne uzaleniono przynajmniej
w pewnej mierze od centralnych wadz cesarstwa rosyjskiego.

Tak na razie przywrócon zostaa rada stanu, której

now dano organizacye w r. 1832, niezbyt zreszt rónic
si od poprzedniej. Skadali rad: namiestnik, lub jego
zastpca, trzej dyrektorzy komisyi, kontrolor generalny,
urzdnicy, majcy tytu radców stanu, oraz osoby stale lub
czasowo do rady powoywane. Podobnie, jak poprzednio.
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dla przygotowywania oddanych radzie spraw sdowych miaa
ona osobn komisyc instrukcyjn; dla przygoto\v>'wania jednak
innych spraw specyalne tworzono w razie potrzeby komisye.
Do pomocy byo siedmiu referendarzy. , Pozostao radzie

sdownictwo w sporach kompetencyjnych midzy wadzami
sdowemi i administracyjnemi i oddawanie pod sd urzd-
ników, a to wszystkich, ustanowionych przez cesarza lub

w jeg"o imieniu, pozostao przygotowywanie projektów ustaNyod-

awczych do praw i ustaw, tyczcych si ogólnego zarzdu
Królestwa, oraz budetu (okrelone jako przejrzenie budetu),
jednake zastrzeono, i interesy wielkiej wagi, t. j. wic
sprawy waniejsze, a i budet, nastpnie przechodzi jeszcze

miay przez podobn do rady stanu instytucy rosyjsk:
rad pastwa w Petersburgu, w której utworzono osobny
departament dla spraw Królestwa polskiego.

Miaa wydawa rada stanu opinie o przedstawieniach

i probach stanów prowincyonalnych, rad wojewódzkich oraz

taportach naczelnych wadz rzdowych. Tylko jednak ta

ostatnia funkcya przypada jej w udziale, gdy ani stanów ani

rad wojewódzkich w ycie nie wprowadzono.
Rada stanu, cho podporzdkowana rosyjskiej radzie

pastwa, przecie silnie zaznaczaa odrbno Królestwa,
W r. 1841 jednak rad stanu zniesiono. Atrybucye jej

czciowo przeszy na t. zw, ogólne zebranie departamentów
rzdzcego senatu, które wtedy w Warszawie utworzono,
czciowo za na rad administracyjn.

Wznowieniu ulega po roku 1831 rada administracyjna,

która zreszt i wedug nowego urzdzenia z roku 1832 pozo-
staa prawie w dawnym skadzie; zaliczono do niej namiestnika,

dyrektorów gównych koinisyi (w miejsce ministrów), general-
nego kontrolera i osoby specyalnie powoane; gdy jednak
poprzednio stanowia tylko ciao doradcze w stosunku do
namiestnika, nowa organizacya oddaa jej dec}'zy, tak e
namiestnik mia tylko stanowisko prczydujcego, a rada
wikszoci rozstrzygaa; w praktyce jednak zawsze przewaa
w niej wpyw namiestnika, a mia on te prawo wstrzyma
wykonanie kadej uchway, na któr si nie zgadza, i przed-
stawi spraw do decyzyl wadzy. Do rady dalej naleao
roztrzsanie i uchwalanie zarzdze, potrzebnych dla wprowa-
dzenia w ycie rozkazów monarchy, roztrzyganie spraw, które
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przechodziy atrybucye dyrektorów gównych i komisyi

rzdowych, jak równie i tych, które szy nastpnie do rady

stnnu. Decyzye rady wychodziy jako postanowienia w imieniu

panujcego.
Zniesienie rady stanu w roku 1841 powikszyo znacznie

atrybucye rady administracyjnej, gdy odtd i cz spraw,

które do rady stanu naleay, rada administracyjna zaatwiaa,

za sprawy, które przedtem musiaa odsya do rady stanu,

jej podlegay ostatecznej decjzyi, jak uchwalanie projektów

do praw i budetu.
Waciwa egzekutywa pozostaa przy komisyach rzdo-

wych; liczba ich jednak zmniejszya si z piciu na trzy, gdy
zwinit zostaa komisya wojny, bo sprawy wojskowe objy
wadze centralne rosyjskie, za komisye spraw wewntrznych
i wyzna i owiecenia publicznego zczono w jedn komisy
spraw wewntrznych, duchownych i owiecenia publicznego.

Na czele komisyi postawiono w miejsce ministrów naczelników

z tytuem dyrektorów gównych.
Organizacya komisyi nie doznaa zasadniczych zmian.

Komisye: sprawiedliwoci i skarbu nawet wogóle adnej
waniejszej nie podpady reorganizacyi. Komisyi spraw

wewntrznych, wyzna i owiecenia publicznego przepisano

now organizacy; podzielono j na trzy wydziay: 1) admini-

stracyi ogólnej, 2) przemysu i kunsztów i 3) wyzna i owie-
cenia publicznego, dodano te osobny wydzia kontroli

i rachuby. W skad komisyi jako ciaa kollegialnego obok
dyrektora gównego wchodzili dyrektorowie wydziaów, dyrektor

kancelaryi, naczelnik biura kontroli i rachuby i pewna ilo
urzdników. W r. 1838 utworzono przy komisyi nadto urzd
•gównego inspektora lekarskiego z prawami d}rektora i poddano
mu osobn)' wydzia. Podleg komisyi, od niej wyodrbnion,
dyrekcy dróg i mostów przemianowano w roku 1832 na
dyrekcye komunikac)i ldow\ch i wodnjch.

Kawakami jednak odbierano coraz funkcye tej komisyi,

liy taki dzia administracyi, przez komisy jako naczeln
wadz prowadzony, podporzdkowa centralnym wadzom w
Petersburgu, tworzc z Królestwa t}lko jeden z rosyjskich

okrgów tej czci zarzdu pastwa. Przedcwszystkiem prze-

prowadzono to w zakresie szkolnictwa; ju bowiem w r. 1839
odebrano komisyi sprawy wszystkich zakadów naukowych

Hiatorya ustroju Polski w ikrj-sie. T. III. 8
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i uczonych w Królestwie i utworzono z Królestwa okr-
naukowy warszawski, kierowany przez kuratora okrcg"U, pod-

legajceg"o zwierzchniemu kierunkowi ministeryum owiaty
w Petersburgu. W stosunku do wadz Królestwa kurator

mia prawa dyrektora wydziau, w radzie administracyjnej

jednak zasiada tylko w sprawach tyczcych si jego wydziau.

Sekcya wychowania przy komisyi przemienion zostaa na

administracyc okrgu naukowego. Kurator stan te na czele

rady wychowania publicznego. Prócz spraw owiaty oddano
nadto kuratorowi — w tyme roku 1839 — sprawy cenzury;

dla tych spraw utworzono przy kuratorze komitet cenzury,

O rok póniej, w r. 1840, odczono od komisyi podleg
jej dyrekcy komunikacyi ldowych i wodnych, której

inspektorów i inynierów ju w r. 1833 zaliczono do korpusu

inynierów komunikacyi cesarstwa; dyrekcy zniesiono,

a utworzono w jej miejsce zarzd komunikacyi ldowych
i wodnych, na razie jeszcze podporzdkowany dyrektorowi

komisyi spraw wewntrznych. Wreszcie i ten zwizek zerwano

w roku 1846 i utworzono z Królestwa okrg komunikacyi
jako XIII. okrg w cesarstwie, którego zarzd poddano ju
pod wadze centralne w Petersburgu. Podobnie w r. 1851

zwinito dyrekcy poczt, a Królestwo utworzyo XIII. okrg
pocztowy cesarstwa, którego zarzd te Petersburgowi podlega.
Pozostaa nadal dyrekcya generalna towarzystwa ogniowego,
zmieniona w r. 1849 na dyrekcy ubezpiecze

Przestaa istnie po roku 1831 ogólna rada handlowa
i rkodzie. Utrzymay si: rady ogólne: lekarska i dozorcza

szpitali, zmieniona w r. 1842 na rad ogóln opiekucz.
Nie utrzymaa si za to ogólna rada budownictwa,

miernictwa, dróg i spawów, któr w r. 1840 zwinito, gdy
usunito odrbn dyrekcy komunikacyi. Przybya w tym
okresie jedna rada: przemysowa, utworzona w r. 1847.

Pozostaa w Królestwie osobna najwysza izba obra-

chunkowa.
Dno do usuwania wadz centralnych Królestwa,

a przynajmniej odejmowania im pewnych dziaów, miaa na
celu amanie odrbnoci, jak jeszcze Królestwo zachowao.
Ze przy wadzach niszych ten czynnik nie wystpowa, wic
te nie byo w tym kierunku jakich dalej idcych usiowa
reorganizacyi. Zmiany byy w tej dziedzinie powierzchowne,
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W nazwach; w r. 1837 nazw polsk województw zamieniono

na rosyjsk gubernii, komisyi wojewódzkich na rzdy
^ubernialne, a tytuy prezesów na g^ubernatorów cywilnych;
w roku 1842 nazwano komisnrzy deleg-owanych wedug rosyj-

skiej mody naczelnikami powiatu, a dozorców miast pomocni-
kami naczelnika powiatu. Nie zmienio to jednak samego
ustroju, który utrzyma si bez zmiany, tak, jak si wyrobi
przed rokiem 1831. Jednake w roku 1844 zmniejszono

liczb gubernii z omiu na pi (radomska, lubelska, war-

szawska, pocka, augustowska).

W r. 1836 utworzono przy komisyach deputacye szla-

checkie, do których wchodzili take nominowani czonkowie
z stanu szlacheckiego, a to dla prowadzenia ksig szlacheckich.

Na czele tych deputacyi postawiono w r. 1849 nominowanych
marszaków szlachty, po jednemu na gubernie, którym przyz-

nano nadto prawo przedstawiania na sdziów pokoju i czonków
poszczególnych rad dobroczynnych, oraz udzieUmia rzdowi
spostrzee o potrzebach gubernii. Nie mia jednak ten

urzd w praktyce wikszego znaczenia.

Wadze lokalne, po miastach i po wsiach, te ostatnie

jako majce dalej charakter patr)'monialny, osta}' si w ustroju

i kompetencyi bez wikszych zmian. Nazw urzdów muni-
cypaln)xh w miastach zmieniono w roku 1842 na nazw
magistratów. Zwikszono w roku 1859 minimum obszaru

gminy wiejskiej, postanawiajc, i musi si ona skada
przynajmniej z 50 domów mieszkalnych; w posiadociach,
sigajcych tej cyfry, waciciel by wójtem, jeli zas kilku

b)o wacicieli, wybiera im kazano wójta, przynajmniej na
trzy lata; peni on funkcye bezpatnie. Kada wie za
z osobna mia sobie wybiera sotysa, którego zatwierdza
naczelnik powiatu. Ukaz ten nakazywa te utworzenie

w gminach rad gminnych, w)bieranych przez mieszkaców,
a zatwierdzan}ch przez naczelnika powiatu dla pomocy
wójtom przy obmylaniu rodków zaspakajania potrzeb miej-

scowych. Te ostatnie przepisy nie weszy jednak w ycie.
Udzia czjimika spoecznego w administracyi wogóle

jeszcze zmala. W r, 1832 zniesiono wojewódzkie rady dobro-
czynnoci, zastpujc je radami dozorczemi dla specyalnych
zakadów, w r. 1833 zniesiono dozory szkolne, zastpujc je

czciowo opiekunami szkó, którymi mogli by proboszczowie,
8*
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wzgldnie wikaryusze lub urzdnicy. Dopuszczono jednak

w r. 1842 obywateli, ale z nominacyi tylko, do komitetów
drog-owych miejscowych, a w r. 1859 i gubernialnych (nie

wszdzie jednak wprowadzonych w ycie), w r. 1843 utworzono

radców honorowych powiatowych dla spraw, tyczcych si
ubezpiecze, a w r. 1857 podobnych radców do komitetów
ksigosuszowych, utworzonych po powiatach.

Sdy i prawo. Z natury i charakteru swojego ustrój

sdownictwa mniej jest czuy na zmiany polityczne; jednak

wypadki polityczne r. 1830— 1831 zaznaczyy si i na sdo-
wnictwie, a to w cznoci z przeksztaceniem ustroju,

a póniej z tendencyami ku znoszeniu wyodrbnienia Króle-

stwa polskiego.

Oczywicie razem z sejmem zagin sd sejmowy;
w pewnej mierze zaj jego miejsce utworzony w r. 1832

oddzielny sd kryminalny do sdzenia osób, które byy z pod
amnestyi wyjte, za inne przestpstwa stanu oddane zostay

sdom wojennym rosyjskim, na razie, a do rozwinicia statutu

organicznego, w praktyce jednak, gdy statutu pod tym
wzgldem nie rozwinito, na stae.

Poniewa w czasie powstania zamar sd najwyszy,
utworzono w r. 1832 na razie komplet z siedmiu sdziów
z poród czonków tamtego sdu dla zaatwiania najpierw

niektórych, a nastpnie wogóle wszystkich spraw, które

naleay poprzednio do sdu najwyszego. Ten tymczasowy
stan rzeczy przetrwa duszy okres czasu, bo do roku 1841;

w tym roku przeprowadzono reorganizacy, z któr poczono
usunicie odrbnoci Królestwa co do sdownictwa najwyszego.

Zwinito mianowicie sd najwyszy i sd apelacyjny, a sprawy,

które dotd do tych sdów naleay, oddano departamentom

IX. i X. rzdzcego senatu w Petersburgu, z których jeden

funkcyonowa jako cywilny, drugi jako karny. Jednake t
jeszcze zrobiono dla Królestwa koncesy, i te departamenty,

cho naleay do senatu, w Petersburgu urzdujcego, i

tworzyy jego cz skadow^, przecie miay swoj siedzib

w Warszawie, tak e pod t nazw Królestwo przecie

w swoich granicach utrzymao sd najwyszy. Zreszt inne

wszystkie sdy utrzymay si, t. j. dla spraw cywilnych sdy
pokoju, majce wydziay: pojednawczy (sdzia pokoju i pi-

sarz) i sporny (podsdek i podpisarz), i trybunay, dla spraw
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za karnych: sdy policyjne (sdy policyi prostej, stanowice
wydzia policyjny przy sdzie pokoju, sprawowany przez

podscdka i podpisarza, oraz sdy burmistrzów, wójtów i wy-

dziau sdowego przy urzdzie municjpalnym w Warszawie),

sdy policyi poprawczej i sdy kryminalne.

Odrbno prawa Królestwa utrzymywaa si co do
prawa cywilneg^o, handloweg"o i obu procedur; w r. 1836
jednak zniesiono czciowo przepisy I ksic^i kodeksu pol-

skiego z r. 1825 o maestwie, oddajc take sdownictwo
w tych sprawach kocioowi. Usunito jednak w roku 1847
odrbno prawa karnego. W tym roku ogoszono nowy
kodeks karny dla Królestwa, bdcy tómaczeniem t)'lko z

niewielkiemi zmianami kodeksu karnego rosyjskiego z roku 1845.

By ten nowy kodeks bardzo surowy, gorszy od poprzedniego
kodeksu polskiego z r. 1818.

10. sprawa wociaska. P^a^va z roku
1846 i 1858.

Literatura: liosworowski, Die Entwickelung der biiuer-

lichen Yerbaltnisse; Grabski, Historya Towarzystwa rolniczego, t. I,

rozdz. VI i VII; Kiedroniowa, Wocianie.

Kwestya wociaska nie zostaa uregulowan ani za

czasów samoistnoci Królestwa, ani w czasie powstania.

Lepsze byo stanowisko wocian w dobrach narodowych,
w których ju za czasów sejmu czteroletniego mieli wocianie
zapewnione wieczyste prawo do gruntu, a w do znacznej

mierze przeszli na czynsze. Koniisya rzdowa przychodów
i skarbu zabronia wyranie w r. 1818 zwikszania powinnoci
wociaskich i zniosa darmochy i stró, a w r. 1820 wpro-
wadzia do nowych kontraktów dzierawy dóbr narodowych
warunek, aby dzierawca cz)'nszowa wocian, i ten czynsz

nakazywaa wnosi wprost do kas pastwowych. Rów-
nie po powstaniu akcya w kierunku uregulowania sprawy
wociaskiej bja bardzo nika. W dobrach pr}uatnych
ograniczaa si do bardzo nielicznych wjpadków zaniinny

paszc2;yzny na cz)nszc, jak zwaszcza w olbrzymich dobrach
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ordynacyi Zamoyskich; silniej nieco zaznaczya si w majora-

tach, t. j. w majtkach, skonfiskowanych za udzia w powstaniu

i rozdanych midzy rosyjskich oficerów, dla których wydano

w roku 1833 ustaw, nakazujc, by do szeciu lat ziemi,

przez wocian uprawian, oddano im w wieczyste posiada-

nie z tem, co na gruncie si znachodzi, i by powinnoci

stale okrelono, w paszczynie lub czynszu, przyczem zape-

wniono wocianom mono skupien^ia czynszu przez spacenie

•dwudziestokrotnej jego sumy z potrceniem jednej szóstej na

koszty opieki dominialnej. Dalej poszo wreszcie prawo

z r, 1841, tyczce si dóbr rzdowych, jak i donacyjnych,

które nakazywao oczynszowanie wocian, rzeczywicie w
cigu kilku lat przeprowadzone. Dla oznaczenia wysokoci
czynszu przyjmowano obliczenie wedug wiadcze, zamienio-

nych na pienidze w przepisanej normie, lub wedug kwa-

lifikacyi dochodu gruntowego, oznaczonego w wartoci zboa,

jakie grunt — stosownie do jakoci ziemi — powinien by
dawa; przyjmowano za podstaw wymiaru czynszu to obli-

czenie, wedug którego czynsz niszy wypada. Czynsze

oznaczano dla wocian na przecig lat pidziesiciu, a

nastpnie co dwadziecia pi lat miay by ustanawiane na

nowo stosownie, do cen yta. Wymiaru roli dokonywano

bardzo liberalnie; za to usunito serwituty lene i powik-

szono podatki. W kadym razie stanowisko wocian w tych

dobrach znacznie si poprawio wskutek tej reformy.

Dopiero prawo o wocianach z r. 1846 objo- nie

tylko wocian w dobrach rzdowych, lecz take i w pry-

watnych, zupenie poprzednio nie uwzgldnianych przez po-

stanowienia prawodawcze. Prawo tyczyo si jednak nie

wszystkich wocian, lecz tylko rolników, i to takich, którzy

mieli przynajmniej po trzy morgi gruntu; pozostali wic poza

regulacy wocianie-rolnicy, którzy na mniejszych siedzieli

gruntach ni trzy-morgowe, oraz wogóle wocianie, nie bdcy
rolnikami, t. j. karczmarze, mynarze, lenicy, suba dworska

na ziemi osadzona t. d., choby mieli i ponad trzy morgi.

Tym, którzy pod to prawo podpadali, przyznawano prawa

dziedziczne do gruntu, dopókiby speniali obowizki przy-

wizane do ziemi, tak, e ani ich rugowa nie mogli waci-
ciele, ani im zmniejsza posiadoci; wocianin jednak

zachowywa prawo opuszczenia gruntu, byle si na trzy miesice
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przed kocem roku g^ospodarczego opowiedzia panu. Nic

wolno te byo wedug- tego prawa panu wciela do folwarku

osad opuszczonych przez wocian; mia on nawet obowizek
do dwóch lat takie grunty osadzi na nowo. W ten sposób
t ilo ziemi, jak mieli wocianie-rolnicy, siedzcy na trzy-

morgowych lub wikszych gospodarstwach, zagwarantowano
jako ziemi wycznie wociask, co — mimo póniejszych
reform — utrzymao si w mocy. Prawo zastrzego nadto,

i ciarów, przez wocian ponoszonych, nie wolno panom
podwysza, za znioso zupenie — bez odszkodowania —
wszelkie t. zw. darmochy i najmy przymusowe, nie oparte

na tytuach, prawnych. Blisze okrelenie, jakie wiadczenia
podpadai pod pojcie takich darmoch i najmów, oddano
radzie administracyjnej, ta za w tyme roku wskazaa 121

rodzajów paszczyzny, nie okrelonych co do rodzaju zajcia

lub co do iloci dni, które uznaa jako takie znie si ma-
jce wiadczenia; jako kompensat za zniesienie tych dni

paszczynianych przyznawaa rada panom po 6 dni dodat-

kowych rocznie, tam za, gdzieby paszczyzna mniej wynosia,
ni 2 dni tygodniowo, a darmochy stanowiy gówny obo-
wizek wocian, nakazywaa zawarcie umowy co do zast-

pienia darmoch. Prawo z r. 1846 przyrzekao pomoc i opiek
wadz administracyjnych, gdyby waciciele mieli zamiar za-

warcia z wocianami uijaowy o zamian wiadcze na czynsz;

umowy takie miay by jednak potwierdzone przez wadze.
Dla ustalenia wysokoci wiadcze nakazywano waci-

cielom sporzdzenie dokadnych ich wykazów, t. zw\ tabel

prestacyjnych, sprawdzanych przez wadze administracyjne, a

ostatecznie zatwierdzanych przez rad administrac>jn;
zastrzeon bya wocianom mono zaale i danie
sprostowania tabel. Rzeczywicie w bardzo krótkim przecigu
czasu tabele sporzdzono. Z umów o ocz}'nszowanie, wogóle
nielicznych, ledwie wyjtkowe zostay w nastpnych latach

zatwierdzone.

Ustawa z roku 1846 zagwarantowaa wocianom prawo
do ziemi, ulja w ciarach; nie równomiernie wjsza ona
na korzy ludnoci wociaskiej, lepiej uposa}a w ziemi
ludno w wschodnich czciach kraju, gdzie mniejszy by
postp rolnicz}', t, j. mniej poprzednio rozszerzono folwarki.

Kwestyi wociaskiej jednak nie rozwizywaa, nosia na sobie
charalcter tymczasowoci.
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Równie takie poowiczne znaczenie miao wydane
w kilkanacie lat póniej, w roku 1858, postanowienie rady

administracyjnej, dce do unormowania i poparcia sprawy

oczynszowania wocian. Kontrakty czynszowe miay by
tylko wieczyste, nie czasowe, z czynszem stale oznaczonym
lub zmiennym co lat dwadziecia w stosunku do cen yta;

robocizn mona byo w umowach o c/ynsz zastrzeg^a

przejciowo, najduej na lat sze. Okrelenie wysokoci
czynszu, jak i spraw serwitutów i t. d., zostawiono umowie.

Dla zaatwiania umów ustanowiono delegacye powiatowe

z piciu czonków (dwóch z urzdu, trzech z wyboru oby-

wateli) i gubernialne (tylko z osób urzdowych).
Przepisy te tyczyy si jednak równie tylko gruntów

powyej trzech morgów, a oczynszowanie pozostawiay dobro-

wolnej umowie; monoci spaty czynszu nie normoway.
Caa ta akcya wobec napronych stosunków midzy wa-
cicielami a wocianami, gdy ju w innych ziemiach polskich

przeprowadzono uwaszczenie, nie moga wyda adnego
rezultatu.

11. Reformy t. ztv. Wielopolskiego
1861—1863.

Literatura: Lisicki, Wielopolski; Spasotoics, Wielopolski;
Tokarz^ Ustrój Królestwa; Korotyhski, Eady powiatowe; Gelber, Zur
Geschichte; Kirszrot, Prawa ydów.

Reformami Wielopolskiego nazywa si t now organi-

zacy pewnych dziaów ycia pastwowego i spoecznego,
która zostaa przeprowadzona w latach 1861— 1863 pod
wpywem Aleksandra Wielopolskiego, zajmujcego w tych

latach pocztkowo stanowisko dyrektora komisyi wyzna i

owiecenia publicznego, a nastpnie naczelnika rzdu cywil-

nego. Obok szkolnictwa reformy te tyczyy si spraw

ustrojowych: przywrócenia Królestwu odrbnego od Rosyi

zarzdu, zwaszcza odrbnoci naczelnych wadz jego admi-

nistracyi, i wprowadzenia samorzdu, oraz kwestyi spoecznych:
wociaskiej i ydowskiej. Reformy te nawizyway do
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statutu org^aniczneg^o z r. 1832, który nie zosta \Yykonany,

cho prawnie nie by cofnity, a nawet czciowo do kon-

stytucyi z r. 1815.

Przywrócenie naczelnych wadz zarzdu
w Królestwie. Reformy Wielopolskiego przywróciy Kró-
lestwu dwie naczelne wadze, które niegdy posiadao: rad
stanu, zniesion w r. 1841, i komisy wyzna religijnych

i owiecenia publicznego, której nie miao ju od r. 1831;

nadto przywróciy one wadzom naczelnym Królestwa te dziay
spraw administracyjnych, które zostay im odebrane ju
w epoce po powstaniu z r. 1830-1 i podporzdkowane wprost

pod wadze centralne rosyjskie w Petersburgu.

Skad i kompetencya rady stanu, powoanej na nowo
do ycia w r. 1861, niezbyt wiele róniy si od tych, jakie

miaa poprzednio rada stanu przed jej zniesieniem. Prze-

wodniczy jej namiestnik, a w skad rady wchodzili czonko-
wie rady administracyjnej oraz inne osoby, doywotnio po-

woywane przez monarch; wyranie zaznaczaa ustawa, i
maj by tacy czonkowie powoywani take z poród ducho-
wiciistwa wyszego i z poród czonków utworzonych wówczas
rad gubernialnych, które z wyborów wychodziy. Do ogól-

nego zebrania rady stanu, zbierajcego si przynajmniej raz

na rok, naleay obrady nad projektami ustawodawczymi,
budetu, oraz nad sprawozdaniami naczelników wadz, przed-

stawieniami cia samorzdnych: rad gubernialnych i rady
miejskiej warszawskiej co do potrzeb samorzdu, oraz nad
zaaleniami na urzdników. Rada stanu miaa wic charakter

instytucyi doradczej w sprawach prawodawstwa, budetu
i potrzeb samorzdu, oraz czciowo kontrolnej w sto.sunku

do przestrzegania prawa przez urzdy. Na posiedzenia oj^ólne

rady stanu przygotowyway sprawy wydziay rady: 1) prawo-
dawczy, 2) skarbowo-administracyjny i 3) prób i zaale,
2 których kady zoony by z przewodniczcego i przy-

najmniej 2 czonków z poza czonków rady administracyjnej,

zwolnionych od zasiadania w wydziaach.
Niektóre sprawy, które dawniej naleay do penej rady

stanu, a to: sdownictwo w sporach kompetencyjnych midzy
urzdami administracyjnymi i sdowymi, sdownictwo w spra-

wach administracyjii}xh i wreszcie oddawanie pod sd urzd-
ników, nominowanych przez cesarza, oraz sdzenie wyszych
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urzdników, z zatwierdzeniem jednak wfadcy, byy przekazane

poczonym wydziaom: prawodawczemu, skarbowo-administra-

cyjnemu oraz wydziaowi spornemu, któreg-o skad by taki,

jak innycli wydziaów; w sprawaci o oddawanie pod sd
urzdników i ich sdzenie te poczone wydziay przybieray

jeszcze 3 czonków.
Równoczenie w roku 1861 przywrócon zostaa osobna

komisya wyzna religijnych i owiecenia publicznego, nieco

póniej dokadniej zorganizowana; zniesiony wic zosta okrg
naukowy warszawski, podlegy ministeryum owiaty w Peters-

burgu, a sprawy jego oddane tej komisyi, której te przypady

i sprawy wyznaniowe, nalece od r. 1832 do komisyi spraw

wewntrznych. Bardzo dokadnie okrelono skad komisyi,

w której zapewniono znaczn ilo miejsc czynnikom nie

urzdniczym, ale spoecznym. Obok dyrektora gównego,
który sta jako prezydujcy na czele tej komisyi, wchodzili

do niej dwaj dyrektorowie, kierujcy odrbnymi wydziaami

wyzna i owiecenia, dwaj wicedyrektorowie wydziaów, za-

rzdzajcy odrbnym wydziaem komisyi dla spraw grecko-

unickich, dyrektor kancelaryi z dwoma inspektorami szkó,

za z poza urzdników czonkowie rady duchownej rzymsko-

katolickiej, po jednym czonku innych czterech w)'zna

(prawosawnego, grecko-unickiego, ewangelicko-augsburskiego,

i reformowanego), a to bd z racyi swego stanowiska (pre-

zesi konsystorzy dwóch ostatnich wyzna), bd wyznaczeni

przez odpowiednie wyznania (pierwszy przez prawosawnego
arcybiskupa warszawskiego, drugi przez grecko-katolickiego

biskupa chemskiego z kapitu^ wreszcie czonkowie hono-

rowi, mianowani przez panujcego w liczbie szeciu. Nadto

jako ciao doradcze przy komisyi utworzono rad duchown
rzymsko-katolick, zoon z arcybiskupa, dwóch wyszych
duchownych i dwóch referentów, równie duchownych.

Inne komisye rzdowe pozostay bez zmian}' w ich

organizacyi; utworzono jednak w r. 1862 odrbny dla Kró-

lestwa zarzd komunikacyi, uzaleniony od namiestnika (wic
nie od komisyi), oraz odrbny zarzd poczt.

Wreszcie zostaa przeprowadzon w r. 1862 reforma

w stanowisku namiestnika. VVprawdzie prawnie to stanowisko

nie ulego zmianie, faktycznie jednak po powstaniu z r. 1831

przeksztacia si ta wadza o tyle, i nabraa cech wojsko-
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wych przez oddawanie jednej osobie zarówno funkcyi na-

miestnika, jak i naczelneg^o dowódcy wojskowego Królestwa.

W r. 1862 na nowo okrelono wadz namiestnika; zostawiono

mu i wadz wojskow, ale dodano dwóch zastpców; jedneg^o

dla wojskowych spraw jako dowódc wojsk, drugiego dla

spraw cywilnych jako naczelnika rzdu cywilnego. Temu
ostatniemu za podporzdkowano bezporednio cay zarzd
administracyi cywilnej, przyznano udzia w radzie stanu i prze-

wodnictwo w razie nieobecnoci namiestnika w radzie admi-
nistracyjnej, z któr zaatwia definitywnie sprawy, o ile

specyalnie nie byy zastrzeone dla namiestnika. W ten

sposób wic osoba namiestnika schodzia w sprawach cywil-

nych administracyi na plan drugi, gdy tylko porednio, przez

naczelnika rzdu cywilnego, wykonywa administracy.
W organizacyi niszych wadz nie zaszy zmiany; usu-

nito jednak w tych lalach do wielu z urzdników-Rosyan,
co wzmocnio oczywicie stanowisko )'wiou polskiego i prawa
polskiego jzyka, nieraz w praktyce naruszane.

Wreszcie wprowadzono w r. 1862 na nowo w ycie
w gminach dozory miejscowe szkolne z udziaem czynnika
spoecznego; do dozoru wchodzi duchowny jako przewodni-

czcy, burmistrz, wzgl. wójt, i dwaj czonkowie gminy z w)-
boru, w miastach take jeden czonek magistratu.

Organizacya samorzdu w powiatach,
guberniach i miastach. Równolegle z akc) w kie-

runku przywrócenia usunilyci poprzednio naczelnych w.ulz

Królestwa sza' druga, której celem byo stworzenie roz-

legego samorzdu. W tym kierunku bya to wprost akcya
twórcza, gdy samorzdu nie miao Królestwo i przed
rokiem 1831.

Samorzd miay dosta gminy miejskie i wiejskie, jak

równie jednostki administracyjne wyszego rzdu: powiaty
i gubernie. Przyrzeczenia tego samorzdu, zawarte ju w ukazie

z 14 marca 1861 r., zostay przeprowadzone w czterech usta-

wach z 5 czerwca 1861 r., jednego dnia wydanych z .ustaw
o radzie stanu: o radach powiatowych, guberuialnych i miej-

skich, oraz w osobnej ordynacyi wyborczej do tych rad.

Kady powiat — z wyjtkiem miasta Warszawy, która nie

wchodzia do adnego powiatu — otrzNina rad powiatow,
zoon z 15, wzgldnie w powiatach majcych powyej
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120.000 mieszkaców z 18 czJonków, oraz z zastpców,
\Tybieranych na lat 6 tak, i co trzy lata czonkowie z poowy
okrcg"óvv wyborczych mieli ustpowa. W zgromadzeniach
wyborczych, którym przewodniczyli sdziowie pokoju, wybie-

rano w gosowaniu tajnem. Udzia bra w nich mieli prawo
obywatele bez rónicy wyznania, majcy 25 lat, i umiejcy
czyta i pisa po polsku, o ile wykazali cenzus odpowiedni,

a mianowicie waciciele oraz posiadacze wieczyci nieruchomo-
ci (t. j. wieczyci dzierawcy, wieczyci czynszowniey, emfiteuc
oraz dziercy ziemi w imieniu korporacy religijnych), o ile

opacali 6 rubli podatków staych, dzierawcy opacajcy 18

rubli podatków staych, oraz mieszkajcy w powiecie, o ile

wykazali dochód roczny w kwocie 180 rubli lub pacili

tytuem najmu 60 rubli. Do szerokie wic warstwy dopu-
szono do udziau w wyborach, take wocian i inteligency.

Wybrani na czonków rad mogli by czonkowie odpowiednich
zgromadze, liczcy 30 lat wieku, pod warunkiem wykazania
specyalnego cenzusu : a to waciciele i posiadacze nieru-

chomoci, paccy 15 rubli podatków staych, przeoeni
i profesorowie wyszych zakadów szkolnych, osoby wsawione
przez talenty i wiadomoci lub zasuone dla przemysu,
handlu i szkó, których list ukadaa rada administracyjna,

kupcy gildyjni (nalecy do gildy), wreszcie fabrykanci i rze-

mielnicy, majcy przynajmniej 10 czeladników. Cenzus wic
przy prawie biernem by wyszy.

Rada jpowiatowa miaa si zbiera cztery razy do roku
na zwyczajne posiedzenia, pozatem za w razie potrzeby, pod
przewodnictwem jednego z czonków, wyznaczonego przez

namiestnika, a w obecnoci naczelnika powiatu jako komisarza
rzdowego. Posiedzenia byy tajne. Kompetency rad po-
wiatowych okrelono bardzo szeroko. Naleay do niej wybory,
a to czonków rady gubernialnej (z poród czonków rady
powiatowej), czonków rónych komitetów rzdow)ch spec\-al-

nych (do delegacyi oczynszowania wocian, komitetu ksigo-
suszowego, dróg bocznych, delegacyi do spisu wojskowego"),
sdziów pokoju i czonków specyaln)'ch instytucyi (radców
powiatowych dyrekc}'i ubezpiecze, prezydujcych i czonków
rad opiekuczych zakadów dobrocz\-nnych). W ten sposób
mia by czynnik spoeczny w drodze porednich wyborów
dopuszczony take i do innych wadz i instytucyi.
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Obok wyborów do rad powiatowych naleay sprawy

gospodarcze, o ile na nie powiat oy fundusze; oczywicie
zaleaoby to byo od dalszeg-o rozwoju teg^o samorzdu, jak

daleko ta dziaalno miaaby i. Przyznano te radom
powiatowym prawo wyszukiwania róde na pokrycie wydatków,
w szczeg"ólnoci nakadania dodatków do podatków rzdowych
(t. zw. kopiejek dodatkowych) na ich pokrjcie, bez adnego
pod tym wzgldem ograniczenia; swobodnie te rady uka-
da miay swój budet. Ustawa przewidywaa, e ewentualnie

rzd moe odda radom szafunek kwot, które z swej strony

przeznaczy na potrzeby powiatu. W stosunku do rzdu rady

powiatowe miay dawa opinie na danie rzdu lub o ile

ustawa nakae o takie opinie do rad si zwraca, rozkada
na g-miny ciary pastwowe, które przypadaj na powiat,

oraz co roku przedkada uwagi swoje o stanie powiatu.

Nadto rady powiatowe byy ustanowione wadz nadzorcz
w stosunku do gmin, jak i instytucyi i korporacyi, w powie-

cie istniejcych; do nich naleao zatwierdzanie planów i

kosztorysów robót tych gmin, instytucyi i korporacyi, oraz

zatwierdzanie ich waniejszych uchwa finansowych.

Rady powiatowe nie miay organu wasnego, któryby

wykonywa ich postanowienia; organem tym by naczelnik

powiatu, w stosunku do którego rady miay prawo do kontroli

w tych sprawach, gdy on by wykonawc ich polece.
Wadza samorzdna, jak bya rada powiatowa, miaa si
cile czy z wadz administracyjn przez to, e tej wadzy
bya oddana egzekutywa jej uchwa.

Rady gubcrnialne skaday si z czonków, wybieranych

przez rady powiatowe z poród siebie; czonków miay mie
rady w 3 guberniach tylu, ile powiatów administracyjnych

liczya gubernia, w dwóch guberniach za tylu, ile miay
powiatów sdowych. Zgromadzenia rad gubernialnych odby-
way si raz na rok tylko, pod przewodnictwem równie
jednego z czonków, mianowanego przez namiestnika, a przy

udziale gubernatora jako komisarza rzdowego. Zakres rad

gubernialnych by okrelony znacznie szczupej, ni rad po-

wiatowych; naleay do nich obrad\' w sprawach gospodarczych
gubernii, a wic w sprawach rolnictwa, handlu i przemysu,
zakadów dobroczynnych i szpitali oraz robót dla gubernii

uytecznych, oraz wydawanie opinii na danie rzdu w sprawach
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przez rzd przedoonych i co do uchwa rad powiatowych,

jeeli sprawa tyczya si kilku powiatów. Rada g-ubernialna

wic wyraaa tylko swoje zdanie w sprawach potrzeb gubernii;

nie miaa adnych wasnych zakadów czy funduszy, ani prawa

nakadania dodatków do podatku i t. d. Ze wzgldu na

zwinicie deputacyi szlacheckich wraz z urzdem marszaków
gubernialnych oddano radom g-ubernialnym prowadzenie ksig-

szlacheckich. Ani w rozkadzie podatków pastwowych ani

w nadzorze w stosunku do niszych organów samorzdnych
nie przyznano radom gubernialnym adnych atrybucyi.

Rady gubernialne, jak i powiatowe, a i miejskie, nie

miay prawa porozumiewania si midzy sob ani z innemi

ciaami samorzdnemi.
Rady miejskie zostay utworzone tylko w niektórych,

bo w 28 wikszych miastach. Ilo czonków rad miejskich

okrelono na 24 dla Warszawy, na 12 dla miast II-g"o rzdu
i na 8 dla miast III-go rzdu. Z wyjtkiem Warszawy
wyborcy kadego miasta tworzyli jeden okrg wyborczy, a

jedynie Warszawa podzielona bya na 12 okrgów (po 1 na

cyrku), z których kady 2 wybiera posów. Ci, co po
wybranych dostali najwiksz ilo gosów, byli ewentualnie

zastpcami. Wybory byy tajne.

Prawo do gosowania w miastach zaleao od tych

samych warunków, co prawo do gosowania do rad powia-

towych, z t tylko rónic, e cenzus by czciowo nieco

niszy: dla wacicieli i posiadaczy wieczystych nieruchomoci

4 ruble, a dla dzierawców 12 rubli podatków slaych. Co
do warunków wybieralnoci, to w Warszawie byy one ta-

kiesame, jak w powiatach, w innych za miastach nieco

niszy cenzus, mianowicie dla wacicieli i posiadaczy nieru-

chomoci 10 rubli, dla fabrykantów i rzemielników zatrudnia-

nie 3 czeladników.

Radców wybierano na 6 lat, lecz co trzy lata poowa
musiaa ustpowa, w Warszawie co roku '/e cz. Posie-

dzenia byy zwyczajne lub nadzwyczajne, tajne z wyjtkiem
jednego na rok, na którym zdawa magistrat spraw z zarzdu

miastem; sprawozdanie to musiao by ogaszane drukiem.

Rada miejska wybieraa magistrat, lecz zatwierdza wybory
rzd. W Warszawie i miastach II-go rzdu magistrat skada
si z prezydenta i 3 radnych, w miastach III-go rzdu z pre-

zydenta i 2 radnych.
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Do rady miejskiej nalea zarzd gospodarczy miasta,

zarzd majtku, nadzór instytucyi publicznych i nominacya
urzdników g^miny. Uchway przysug^iway radzie miasta, a

])rzeprowadza je magistrat. Rzdowi jednak zastrzeono siln

ingerencyc przez zastrzeenie prawa potwierdzenia etatu (t. j.

budetu), jak równie wszystkich waniejszych uchwa gminy,

zwaszcza finansowych; w Warszawie kady w}clatck ponad
trzy tysice, w miastach II-go rzdu ponad 450, w miastach

III-go rzdu ponad 150 rubli musia uzyska zatwierdzenie

rzdu. Kad uchwal, która przekraczaa zakres atrybucyi

rady miasta lub naruszaa porzdek, móg prezydent zawiesi,

a rada administracyjna miaa prawo rad rozwiza.
Sprawa wociaska. Obok przywrócenia odr-

bnych wadz centralnych Królestwa i stworzenia samorzdu
na krótk epok rzdów Wielopolskiego przypada akcya

spoeczna: w sprawie wociaskiej i ydowskiej. W sprawie

wociaskiej zostay ogoszone dwa prawa, w r. 1861 i 1862.

Pierwsze z tych praw zarzdzao przeprowadzenie okupu za

paszczyzn jako krok naprzód do kontraktów wieczysto-

czynszowych Od padziernika 1861 r. miao wic usta od-

bywanie robocizny z gospodarstw wociaskich, podpadaj-
cych pod prawo z r. 1846, t. j. trzymorgowych lub wikszych,

z zastrzeeniem jednak, e wocianie, którzyby nie chcieli

zgodzi si na okup, mogli przy paszczynie pozosta. Co
do wysokoci tego okupu kraj zosta podzielony na 4 od-

dziay, a dla kadego oddziau inn oznaczono wysoko
okupu za dzie robocizny pieszej czy cigej; wysoko okupu
uchwala mieli na podstawie tabel prcstacyjnych naczelnie)'

powiatu lub podsdkowie. Okup mia usun odrazu pan-

szczyn, ale by tylko norm przejciow do staego oczyn-

szowania wocian na rzecz wacicieli ziemi w kontraktach

wieczysto czynszowych. Takie kontrakty miay by zawierane

w drodze dobrowolnej umowy, gdyby jednak do niej nie

przyszo, to z urzdu na podstawie dania jetlnej lub drugiej

strony, t. j. waciciela dóbr lub wocianina. Przy kontrakcie

mogy strony umówi si o spat czynszu jednorazowo lub

w latacli. Wysoko okupu nie miaa przesdza zgoa tre-

ci nastpnego kontraktu wicczj-sto-czynszowcgo.

Drugie prawo, z roku 1862, zajmowao si kwesty

tych kontraktów wieczysto-czynszowych. Umowy czasowe
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miay by zawierane notaryalnie, bez udziau wadz, wieczyste

tylko urzdownie. Jeli nie doszo do umowy, czynsz, usta-

nawiany z urzdu na danie jednej z stron, mia by obli-

czany w ycie i przerachowany na pienidze, z potrceniem

Y3 na korzy wocian, tak, e mieli paci tylko ^/^ obra-

chowanego czynszu; oznaczono te w ustawie klasy gruntów
i normy dochodów.

Przyznao prawo kadej ze stron mono dania znie-

sienia suebnoci, za co wocianinowi naleao si odpo-
wiednie zmniejszenie czynszu; suebnoci jednak, oparte tylko

aa. uywalnoci, bez tytuu prawnego, zostay zniesione bez

odszkodowania. Dla przeprowadzania oczynszowania ustano-

wiono osobne delegacye i komisye czynszowe.

Reformy te, poowiczne, nie zapewniajce wocianom
prawa wasnoci gruntów, które uprawiali, ograniczone tylko

do rolników, majcych przynajmniej po 3 morgi gruntów,

nie odpowiaday potrzebie. Okup przeprowadzono; oczyn-

szowanie jednak wieczyste postpowao bardzo leniwcie naprzód.

Równouprawnienie ydów. Obok wocia-
skiej stana reforma stanowiska prawnego ydów, co do
których cigle jeszcze pozostaway w mocy poprzednie ich

ograniczenia, pochodzce z czasów Ksistwa warszawskiego

i epoki pierwszej istnienia Królestwa kongresowego, nieco —
co do szczegóów — modyfikowane na niekorzy ydów po
roku 1831; najwaniejsz zmian byo wprowadzenie po r. 1845
zakazu fabrykacyi i wyszynku trunków przez ydów. Na zgol
innem stanowisku stan za to Wielopolski. Prawo z 5 czerwca

1861 r. o wprowadzeniu instytucyi samorzdnych w Królestwie

nie zawierao adnych ogranicze co do ydów, dopuszczao
ich do czynnego i biernego prawa wyboru. Zasadniczo ure-

gulowa kwesty stanowiska prawnego ydów drugi ukaz z 5

czerwa 1862 r., który przeprowadza prawie pene ich ró-

wnouprawnienie, Zniesione zostay ograniczenia ydów co

do kupowania i wogóle nabywania na wasno dóbr ziem-

skich, z temi tylko zastrzeeniami, i w dobrach przez nich

nabytych przez pierwszych lat 10 od ukazu nie mogli peni
obowizku wójtów, e nie mo^ii nabywa dóbr z gospodar-
stwami wiejskiemi, które podpaday pod ukaz z r. 1846, a
do ich oczynszowania, i e prawo kolacyi i prezenty na bene-

ficya kocielne w takich dobrach nalee miao do rzdu.
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Zniesione zostay te ograniczenia co do zamieszkiwania )

-

dów po miastach i po wsiach, oraz w pasie granicznym; po

miastach mog-li odtd nabywa nieruchomoci i domy bez

adnych ogranicze. W uzupenieniu tych przepisów rada

administracyjna w myl ukazu zniosa postanowienia, które

krpoway wolno zarobkow ydów, mianowicie co do po-

siadania aptek (czeg-o zabroniono im w r. 1844), trudnienia

si handlem byda (czego zakazano w r. 1858J, i naleenia

do zgromadze felczerskich (od których zostali usunici

w r. 1842), utrzymano jednak i nadal w mocy przepisy o usu-

niciu ydów od wykonywania pro{)inacyi, nawet w nabytych

przez nich dobrach.

Zniesiono równie ograniczenia praw ydów w zakresie

prawa prywatnego, karnego i procesu; uznano ich za zdol-

nych do wiadczenia przy aktach notaryaln)'ch i aktach stanu

cywilnego i t. d. Jednake zastrzeono, e wszystkie czyn-

noci cywilne i handlowe, jak testamenty, umowy, weksle,

ksigi i korespondencyc handlowe i t. d., nic mog by
pisane ani podpisywane w jzyku hebrajskim lub w argonie,

a to pod niewanoci takiego aktu.

Równouprawnienie ydów, przeprowadzone przez ukaz

z r. 1862, stanowio odtd podstaw prawnego stanowiska

ydów; w r. 1866 nawet rozszerzono je jeszcze, dopuszczajc
ydów, posiad;ijcych stopnie naukowe, do suby cywilnej,

co zreszt nie miao praktycznego znaczenia. Przy wprowa-
dzeniu jednak w r. 1864 samorzdu wiejskiego nie dopu-

szczono ydów wogóle do piastowania urzdu wójta, za przy

uwaszczeniu wocian zastrzeono, e nadal wocianie tylko

mog grunt)' uwaszczone nabywa, wic do monoci posia-

dania wasnoci takich gruntów i póniej ydzi nie zostali

dopuszczeni, co w r. 1891 obostrzono, rozszerzajc co do
ydów zakaz ten take na zastaw i dzieraw. Utrudniono
im te uzyskiwanie stanowiska adwokatów i obroców.

Z reform Wielopolskiego tylko ydów si tyczce prze-

trway i nadal. Inne rycho upad^'. Rady samorziine prze-

stay unkcyonowa ju w r. 1863, i cho nie zostay pra-

wnie zniesione, nie miay wicej ody. Zaraz po powstaniu

przeprowadzono reform stanowiska wocian, a to przez ich

uwaszczenie. Nowo utworzone naczelne wl.uize administracyi

w Królestwie zniesiono w kilka lat póniej.

Historyn ustroju Toltki w laryiir. T. III. v
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12. Uwaszczenie wocian w 1864 r.

Literatura: Rostworowski, Die Entwicklung der bauerlichoa

Verhaltnisse ; Okolski, Wykad prawa administracyjnego, tom I.

§ 43—45, 57.

Zaraz po powstaniu rzd rosyjski przystpi do prze-

prowadzenia uwaszczenia wocian; nie byo rzecz moliw
odkadanie kwestyi, zarówno ze wzgldu, e rzd narodowy
powstania ogosi w r. 1863 z swej strony uwaszczenie, jak

i e ju w r. 1861 dokonano go w innych obszarach rosyj-

skiego pastwa. Przeprowadzenie uwaszczenia Królestwa byo
jednak nie tylko reform gospodarcz; dostao ono silnie

zaznaczone pitno akcyi politycznej, czem si tómacz pewne
tego uwaszczenia specyalne waciwoci.

Uwaszczenie zarzdzio prawo z 2 marca 1864 r.

Przeprowadzenie reformy oddane zostao specyalnie dla tej

kwestyi powoanemu do ycia komitetowi urzdzajcemu,
któremu przyznano take prawo wydawania ogólnie obowi-
zujcych postanowie dla przeprowadzenia dziea uwaszczenia.

Przewodniczy komitetowi namiestnik, a w skad jego wchodzili

czonkowie stale do niego mianowani przez panujcego
z poród urzdników zarzdów, które z spraw uwaszczenia

si czyy, a z gosem doradczym take prezesi komisyi

wociaskich. Komitet utworzy jako podporzdkowane
sobie: komisy prób i zaale i komisy dla zatwierdzania

tabel likwidacyjnych, w r. 1865 jednak poczy je w jedn
centraln komisy dla spraw wociaskich. Komitetowi

podlegay komisy do spraw wociaskich, zoone z prezesa,

jego pomocnika i 4 — 8 komisarzy, wyznaczonych na po-

szczególne okrgi; byo tych komisyi pocztkowo 14, nastpnie
w latach 1866— 1867 zmniejszono ich liczb do 10, tak e
po jednej przypadao na guberni. Po przeprowadzeniu

uwaszczenia komitet urzdzajcy zosta zwinity w r. 1871,

rok wczeniej usunito take komisy wociaskie, a spraUy,

tym komisyom dotd nalece, oddano specyalnym urzdom
dla spraw wociaskich, utworzonym przy gubernatorach,

a skadajcym si z kilku urzdników pod przewodnictwem
gubernatora. Urzdy te miay istnie czasowo, jednak prze-

trway, jak i urzdy komisarzy wociaskich, do chwili obecnej.

Pla sprawy za wynagradzania wacicieli za zniesione ich
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uprawnienia ustanowiono komisyc likwidacyjn, która prze-

trwaa do roku 1 870, kiedy pozostae po niej funkcye przenie-

siono na bank polski.

Prawo z r. 1864 o uwaszczeniu przyznao wocianom
wasno g-runtów bez wzg^ldu na wielko posiadoci, tj.

take wocianom, majcym poniej trzech gruntów, którzy

nie podpadali pod prawa z r. 1846, 1861 i 1862, jak równie
bez wzgldu na tytu prawny wocian do g-runtów, t. j. i wo-
cianom, którzy siedzieli na g-runtach niewociaskich, lecz

z folwarku im wydzielonych; wyjto jedynie z pod uwaszczenia

posiadoci przy karczmach, mynach, cegielniach i kuniach,

posiadoci owczarzów, ogrodników^ stróów lenych i innych

dworskich ludzi, o ile te posiadoci, wzgldnie domy, nie

znajdoway si we wsi, oraz grunty folwarczne, wocianom
oddane, o ile trzymali je w czasowej dzierawie na podstawie

pisemnego kontraktu a mieli oddane z domami folwarcznymi.

Zastrzeono, i wocianie maj prawo objcia na wasno
wszystkich gruntów, które do wociaskich wedug" tabel

prestacyjnych z r. 1846 byy zaliczone a stay pustk.

Z uwaszczeniem nie poczono nie tylko kwcstyi

komasacyi i seperacyi gruntów, ale take i kwestyi ser-

witutów; wszystkie serwituty pozostawiono przy wocianach
nadal, dozwalajc jedynie na usunicie ich w drodze ug^ody

dobrowolnej lub na danie dziedzica za stosownem wynagro-
dzeniem wocian. Sprawa te serwitutów, w)'zyskiwana

w celach politycznych, do dzi jeszcze nie zostaa w Kró-

lestwie zaatwion. Prawo polowania i ryboówstwa w obrbie
wsi przyznano gromadzie, to w zasadzie i prawo propinacji,

lecz dochody z tego prawa wpywa miay do skarbu na

fundusz dla spacenia pretensyi wacicieli z racyi uwaszczenia

a do zaatwienia tych kwestyi; w praktyce wsie prawa pro-

pinacyi nie otrzymay do dzi.

Przy przeprowadzeniu uwaszczenia rzd stara si stale

ze wzgldów politycznych o faworyzowanie wocian.
Prawo z r. 1864 nie tyczyo si kolonistów-obcych

poddanych i mieszczan-rolników. Rozcig^nito jednak te

przepisy na nich w r. 1866, na kolonistów pod warunkiem,

i przyjm poddastwo rosyjskie. Równoczenie te zniesiono

po miasteczkach prywatnych wszelkie prawa, jakie w nich

mieli jeszcze panowie tych miasteczek.

9*
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Za nabycie na wasno gruntów wocianie nie mieli

adnych ponosi ciarów. Wacicielom dóbr przyznano

odszkodowanie za utracone korzyci. Uznano mianowicie

jako dochód z ich ziem, wocianom oddanych 2/^^ wzg-ldnie

3/4 czynszu rocznego, jaki im wocianie pacili, g"dy 1/3,

wzgldnie Y^, odtrcono jako odpowiednik usunicia ciarów,
które pan na rzecz wocian poprzednio ponosi. Nadto
oznaczono wedug czterech klas gruntu, na które podzielono

Królestwo, najwysz wysoko czynszu, jak mona byo
przyj przy obliczaniu dochodu. Tak obliczony roczny

dochód kapitalizowano na 6Vo> t. j. mnoc sum tego dochodu
przez 152/3, i t sum wypacano wacicielom wsi w listach

likwidacyjnych. Wobec przyjmowania bardzo niskiej wysokoci
czynszów i zego bardzo kursu listów likwidacyjnych wyna-
grodzenie wacicieli byo bardzo mae w porównaniu do
dzielnic pruskiej czy austryackiej.

Wydawaniem listów likwidacyjnych i ich umarzaniem
zajmowa si komitet likwidacyjny. Na pokrycie miay suy
gównie : dochód z propinacyi we wsiach i podatek gruntowy,

naoony na ca wasno ziemsk w Królestwie; miay by
te dochody pobierane przez lat 42, t. j. do roku 1906; i po
roku tym jednak nadal je utrzymano.

W roku 1866 komitet urzdzajcy postanowi, i wo-
ciaskie osady nie mog by w naturze dzielone poniej

szeciu morgów; mniejsze mogy przechodzi z rk do rk,
ale, raz poczone w wiksze, ju podziaowi nie ulega}'.

Przepis ten tamowa dalsze rozdrobnienie gruntów. Utrzy-

mao si te* w mocy postanowienie, i posiadoci wociaskie
tylko wocianie wycznie mogli nabywa.
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13. Wprowadzenie samorzdu wiejskiego.

Literatura: Rembowski, Kilka uwag; Tene, Gospodarstwo
publiczne gminy; Okolski, Instytucye samorzdu gminnego; Tene.,

Wykad prawa administracyjnego, t. I § 84—>S6; apicki, Stosunki
gminne; Schultz, O administracyi gminnej; Machczytiski, O peno-
mocnikach; Uempel, O stosunkach gminnych; Konic, Samorzd
gminny; Tene, Ostatnie zmiany; Tene, Reforma samorzdu; Spasowicz,
O gminach; Uolewiiiski, O penomocnikach; Koakowski, Gmina wiejska;
Godlewski, Stosunki gminne; Leszczyski, Prawo o zniesieniu propinacyi.

Przeprowadzenie w r. 1864 uwaszczenia wocian zmuszao
do uregulowania sprawy zarzdu gminy wiejskiej, gdy oczywicie
nie mogy si wobec uwaszczenia osta dalej prawa, jakie

poprzednio mia pan wsi. Równoczenie te z wydaniem
ustawy o uwaszczeniu ogoszono w 1864 roku drug o
urzdzeniu gmin wiejskich.

Ustawa ta bya oparta na projekcie komisyi sprawie-

dliwoci z roku 1862 (Wielopolskiego), który jednak zmody-
fikowano w dwóch zwaszcza kierunkach: nie wprowadzono
rad gminnych a z udziau w yciu gminnem wykluczono
prawie zupenie czynnik t. zw. inteligencyi.

Ustawa z r. 1864 utworzya gmin du (t. zw. admini-
stracyjn), zoon z kilku wsi wraz z folwarkami; liczb wic
gmin zmniejszono wicej ni o poow, a na gmin przypado
w przeciciu po Sy^ tysica mieszkaców, a okoo 80 wiorst

kwadratowych. Z poszczególnych wsi przez wocian zasiedlo-

nych, do gminy wchodzcych, z kadej z osobna utworzono
gromad; poza gromadami wic pozostay folwarki.

Organami gminy ustawa z roku 1864 czynia: zebranie

gminne, wójta i awników, organami gromady: zebranie
gromadzkie i sotysa.

W zebraniu gminnem przyznaa ustawa prawo udziau
penoletnim gospodarzom, bez rónicy wyznania (wic i

ydom), którzy posiadali w gminie na wasno przynajmniej
trzy morgi ziemi, z wyjtkiem jednak miejscowych sdziów
pokoju, duchownych i urzdników policyi powiatowej, choby
mieli przepisany cenzus. Weszli wic do zgromadze gminnych
take i waciciele folwarków, jak równie reprezentanci rzdu,
o ile w obrbie gminy znajdowaa si wasno rzdowa,
wykluczeni zostali jednak ci, którzy naleeli do t. zw. inteli-
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gfencyi, jak równie kupcy, przemystowcy i t. d., o ile nie

posiadali trzech morgów gruntu na wasno.
Zebrania gminne przepisaa ustawa zwoywa cztery razy

do roku, ale i pozatem w razie potrzeby. Zebrania takie,

zbierajce po kilkaset osób, w braku odpowiednich lokali

musiay si odbywa zwyczajnie pod goem niebem. Oczywicie
o adzie i porzdku w obradach, o monoci omówienia spraw,

nie mogo poprostu by mowy. Byo to rezultatem tego, i
nie stworzono rad gminnych, ale te funkcye, które one
gdzieindziej speniaj, przekazano zebraniom gminnym. Z tego
stanu rzeczy wyrosa przewaga w stosunku do zebrania

gminnego wadzy wójta wsi daleko poza granice, jakie jego
dziaalnoci wyznaczaa ustawa.

Do zebra gromadzkich wprowadzia ustawa jedynie

penoletnich wocian-gospodarzy, zamieszkaych we wsi lub

kolonii we wasnych domostwach, bez wzgldu zatem na
obszar posiadanych przez nich gruntów, jak i na pe.
Gromada utrzymaa wic wycznie wociaski charakter,

gdy wyranie wykluczono z niej wacicieli, posiadajcych
folwarki, jak równie wszystkich, osiadych na gruntach

folwarcznych, gruntów za wociaskich, które podpady pod
ukaz z roku 1864, nie wolno byo nabywa nikomu poza
wocianami.

Gromady utworzono jedynie we wsiach, przez wocian
zamieszkaych; nie zorganizowano ich wic we wsiach, które

zamieszkiwali nie-wocianie, t. j. we wsiach drobnej szlachty,

zagrodow zwanej. Na nie rozszerzono przepisy o urzdzeniu
gromady dopiero w r. 1888, a i to nie na wszystkie. Drobne
bowiem wsie takie, lub kolonie, przyczono do ssiadujcych
wsi, a o ile taka wie pobliska bya zamieszkana przez wo-
cian, podpadajcych pod ukaz z r. 1864, uczestnikom zebrania

gromadzkiego z wsi nie-wociaskiej odmówiono prawa brania

udziau w wyborze sotysa.

Do kompetencyi zebra gminnych i gromadzkich zaliczya

ustawa z r. 1864 wybory urzdników gminnych, uchway
w sprawach samorzdu gminnego (t. j. rozporzdzanie majtkiem
i dobrem gminy, zaatwianie gospodarczych spraw gminy,
urzdzanie zakadów gminnych: szkó, szpitali, ochron i t d.),

kontrol urzdników gminy, owiadczanie si w sprawach,
w których z ustawy lub zarzdzenia specyalnego gminy



WPROWADZENIE SAMORZDU WIEJSKIEGO. J35

miay wyrazi swoj zgod lub opini, wreszcie rozkad
ciarów skarbowych na czonków grniny.

Wydatki gmina powinna bya pokrywa przedewszyst-

kiem dochodami z majtku; ustawa z r. 1864 dozwolia jednak

gminie nakada dla pokrycia potrzeb skadki czy inne

ciary (np. szarwarki) na czonków gminy, nie ograniczajc
zreszt praw gminy pod tym wzgldem. Obok specyalnych

opat od karczem, mostowego i t. d. najczciej gminy
pokryway te wydatki przez ustanawianie skadki od nie-

ruchomoci. Rozkad skadki midzy wsie i folwarki unormowano
w ten sposób, i poow miay paci wsie, a poow folwarki;

tylko dzierawcom folwarków rzdowych przepisano pacenie
na rzecz gminy stale 5% od czynszu dzierawnego. W r. 1865

okrelono jako zasad, i skadki maj by dawane nie od
domów, lecz w stosunku do posiadanej ziemi, zdatnej pod
upraw, przyczem grunty, pod las oddane, miay by tak

liczone, by cztery morgi (ewentualnie wicej, wedug uznania

gminy) brano za jeden mórg roli. Od roku 1870 mogy
by i inne nieruchomoci obcione skadk, ale nie wysz,
jak ta, która przypada od 90 morgów.

Gminom dozwalaa ustawa prosi o zasiek rzdowy
w razie, gdyby nie moga podoa ciarom. Spccyalnie

okrelono kwot zasików rzdowych pri:y budowie szkoy
i urzdu gminnego; gminie móg rzd przyzna po poowie
ceny drzewa do wysokoci 100 rubli przy budowie szkoy, do
150 rubli przy budowie urzdu gminnego, ale z zastrzeeniem,

e gmina sobie to drzewo wytnie i zwiezie.

W praktyce wobec maego wyrobienia wocian, ograni-

czenia w zebraniach wpywu ywioów inteligentnych, utopionych
w masie wociastwa, i braku rad gminnych, dziaalno
gminy, jak i gromady, bardzo sabo rozwina si w Królestwie.

Zaznaczyo si to zwaszcza w dziedzinie szkolnictwa ludowego,
ogromnie zaniedbanej. Ustawa gminna z roku 1864 nie

zawieraa o szkoach takich przepisów, jak poprzednia szkolna

z roku 1862, tak, e sabo szkoy si rozwiny, czy jako

gminne, czy jako gromadzkie. Wydatki gminy ponosiy
gównie na pace urzdników gminy i koszty z ich urzdo-
waniem poczone, oraz na wydatki administracyi lokalnej

pastwa, na gminy naoone, a to: na utrzymywanie sdu
gminnego i aresztu, furmanek dla wojska i andarmeryi,
wreszcie na opa, wiato i mieszkanie dla stray ziemskiej.



1 Qg KRÓLESTWO POLSKIE.

Ustawa nie rozgraniczya dziaalnoci grommady i gminy.

W praktyce znaczenie zdobya sobie tylko gmina jako czyn-

nik samorzdu, cho sabo rozwinitego, gdy gromada zu-

penie zesza na plan drugi.

Wybór naczelników gmin, t. j. wójtów, i gromad, t. j.

sotysów, oddaa ustawa z r. 1864 zebraniom gminnym,
wzgldnie gromadzkim, z tern ograniczeniem, i z dwóch
obranych kandydatów naczelnik powiatu jednego wyznacza
na wójta, wzgldnie sotysa, drugiego za na jego zastpc.
Warunki obieralnoci oznaczyo prawo bardzo niewielkie;

móg by wybrany kady czonek gminy, wzgldnie gromady,
o ile by chrzecijaninem, mia lat 25, zamieszkiwa w gminie,

wzgldnie gromadzie, od lat trzech i posiada sze morgów
gruntu, jeli chodzio o urzd wójta, a trzy morgi, jeli chodzio
o urzd sotysa; wykluczeni zostali zajmujcy si przemysem
wódczanym. W r. 1868 dla powiatów miechowskiego i pi-
czowskiego ze wzgldu na rozdrobnienie posiadoci wocia-
skiej w tych powiatach zniono cenzus posiadania ziemi dla

wójta na trzy morgi, w r. 1879 za zarzdzono, i we wsiach,

gdzie zgoa niema gospodarzy 3-morgowych, mona wybiera
sotysa z poród biorcych udzia w zebraniu gromadzkiem
a majcych domy, gdzie za mao byo takich gospodarzy,

móg dopuci urzd gubernialny do wyboru sotysa wogóle
osoby z poród uprawnionych do udziau w gromadzie.

Wójtowi przyznano prawo do wynagrodzenia, w praktyce

bardzo niskiego, wolno od osobistych powinnoci i od
zacigu do wojska, a gdy lat sze peni obowizki, prawo
uwolnienia od wojska syna, krewnego lub wychowanka.

Rezultatem skadu zebra, jak i braku ^vymaga wyszych
kwalifikacyi od wójtów i sotysów, od których nie dao
prawo z r. 1864 nawet znajomoci czytania i pisania, by
niski poziom inteligencyi wójtów, nie bdcych w stanie

zapozna si z ustaw, tern mniej rozwija dziaalno samo-
rzdnej gminy, czy broni j od ingerencyi czynników obcych,

ustaw nie uprawnionej. Std n. p. praktyka zatwierdzania

uchwa skarbowych przez naczelników powiatu, usuwanie z

zebra gminnych wikszych wacicieli, std przewaga pi-

miennego pisarza, który czsto gmin rzdzi, i t. d.

Wójtowi jako naczelnikowi samorzdu gminnego oddaa
ustawa ster spraw gminnych: zwoywanie zebra gminnych i
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prowadzenia ich, wykonywanie ich uchwa, zarzd majtku,
funduszów i instytucyi gminnych, kierunek i nadzór urzdników,
suby i robotników gminy, czuwanie nad drogami, mostami
i t. d. Wójt zosta te jednak i nadal najniszym organem
lokalnej administracyi; oddaa mu ustawa policyc miejscow,
tak bezpieczestwa, jak ubogich, ogniow, sanitarn i t. d.,

ogaszanie praw i wyznaczanie kwater dla wojska, dostarczanie

podwód. Jako organ administracyi lokalnej zosta podpo-
rzdkowany naczelnikowi powiatu, którego wszystkie powinien

by spenia polecenia. Wójtowi przyznano prawo areszto-

wania i rewizyi domowej, jak równie prawo karania za mniej

wane wykroczenia policyjne, a to aresztem do dwóch dni,

kar pienin do jednego rubla, dwudniow robot publiczn.
Wedug ustawy z r. 1864 wójt otrzyma i wadz sdow;

odjto mu jednak te funkcye przy reformie s lownictwa z r.

1876, pozostawiajc jedynie egzekucy wyroków sdowych i

obowizek speniania prawnych polece wadz sdowych.
Sdownictwo to, oddane mu w r. 1864, sprawowa mia
wespó z awnikami, wybranymi równie przez zebrania

gminne; w r. 1876 awnicy przeszli do utworzonych sdów
gminych. W sprawach samorzdu, w których oni uczestni-

czyli, od tego czasu mieli ich zastpowa dwaj penomocnicy
gminni, o ile gmina ich wybraa.

W sprawach samorzdu lub administracyi (ale nie

policyi) powinien by naradza si wójt z awnikami i soty-
sami. Nadto razem z nimi móg dziaa zastpczo zamiast
zebrania przy rozkadzie podatków i wyborze pisarza, o ile

zebranie tych spraw samo nie zaatwio.
Sotysa urzd okrelony zosta jako pomocniczy dla

wójta w poszczególnych gromadach; sotysa wójt te móg
skaza na kar do wysokoci jednego rubla. Do waniejszych
spraw, np. cigania kar policyjnych i sdowych, aresztowa,
rewizyi, nakazywaa ustawa sotysowi przybiera dwóch wiad-
ków. Samoistne stanowisko sotys otrzyma jako gowa
gromady, któr zwoywa i prowadzi, a której te wykonywa
uchway. Nadto ustawa oddaa sotysom pobór podatków,
o ile nie byo osobnych poborców.

Dla prowadzenia kancelaryi gminnej pozwalaa ustawa
wybra zebraniu pisarza, lub te przyj go na podstawie
umowy wójtowi w porozumieniu z awnikami i sotysami. W
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praktyce pisarzy nominowali jednak naczelnicy powiatu. Do-
zwalaa ustawa gminom ustanawia osobnych poborców po-

datkowych, inspektorów szkolnych i szpitali, gajowych, stróów
polnych i oficyalistów gospodarczych.

Nad urzdnikami gminnymi przyznawaa ustawa nadzór

bezporedni naczelnikom powiatu, z wadz karania ich na-

pomnieniem, nagan, kar pienin do piciu rubli, lub

aresztem do siedmiu dni, oraz monoci oddalania sotysów
i pisarzy za naduycia lub zaniedbanie obowizków, gdy
oddalanie wójtów i awników zastrzeono dla gubernatorów.

Samorzd wprowadzony zosta w r. 1864 tylko w gminach
wiejskich, mia on jednak nastpnie zosta rozszerzony jeszcze

na znaczn cz miast.

Dla reformy ustroju miast utworzony zosta w r. 1867

czasowy komitet pod prezydency jednego z czonków komi-

tetu urzdzajcego. Na podstawie propoz5xyi tego komitetu

ukazami z r. 1869 i 1870 zamieniono cay szereg miast i

miasteczek na osady (przed wojn byo ich 358), tak e tylko

dla wikszych miast (ostatecznie 116) zachowano nazw i cha-

rakter miast. Na osady rozcignito przepisy o ustroju gmin
i gromad wiejskich; ze wzgldu jednak na odrbne warunki

ycia miejskiego musiano w ustawie z roku 1864 przepro-

wadzi pewne modyftkacye, zwaszcza co do prawa wybor-

czego. Prawo czynne wyborcze nadano w osadzie nie tylko

wacicielom, lecz take dzierawcom doywotnim, cenzus

za majtkowy obniono do posiadania pó morgi, gdy oczy-

wicie w miastach gównie drobne wystpoway tylko parcele.

Równie obniono cenzus majtkowy dla wójtów i awników
na trzy morgi, a na pó morgi dla sotysów. Zreszt jednak

zastosowano inne przepisy ustawy gminnej z r. 1864, np. co

do prawa gosowania, tak, i z zgromadze gminnych wy-
czeni zostali wszyscy ci, którzy nie posiadali wasnych do-

mostw, zatem w przewanej mierze caa warstwa t. zw. inteli-

gencyi.

Z tych miast i miasteczek, zmienionych w osady, niecae

pó setki utworzyo dla siebie gmin, inne za zostay po-
czone w gminy razem z wsiami. W tych osadach, które dla

siebie gmin utworzyy, powstaa wtpliwo, jakie sprawy

nalee maj do zebra gminnych, a jakie do gromadzkich,

gdy te zebrania wprawdzie zbiera si miay w obrbie
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tejsamej miejscowoci, lecz skaday si z rónych czynników

z powodu rónego prawa wyborczego w gminie i gromadzie.

W r. 1870 wyjaniono t kwesty tak, i do zebrania gmin-

nego takiej osady naleay wybory wójta, awników, wzgldnie
innyci urzdników gminy, oraz sprawdzanie czynnoci i

rachunków, wszystkie za inne sprawy do zebrania gro-

madzkiego.

Co do ciarów gminnych w gminach, do których

prócz osady naleay i wsie, okrelono kwesty skadki tak,

i wysoko skadki, przypadajca na osad, miaa by ozna-

czona wedug stosunku liczby wacicieli nieruchomoci w
osadach i w wsiach, do tej samej gminy nalecych, tak, e
wysoko wypadaa róna, oczywicie wysza w osadzie.

14. Usunicie wadz centralnych Królestwa
po pow^staniu 1863/4 r. i \vprowadzenie

ustroju administracyjnego rosyjskiego.

Literatura: Okoski, Wykad prawa administracyjnego t. I;

Tokarz, Ustrój Królestwa; Waiiutyski, Administracya lokalna; Stili-

gowski, Rys historyczny; Litauer, Kzut oka; Orabowski, Z dziedziny

teoryi.

Po zgnieceniu powstania z r. 1863, ju w pocztkach
roku 1864 utworzony zosta w Petersburgu komitet dla

spraw Królestwa polskiego, z piciu czonków pod prezydency
osobist cara, lub te w jego zastpstwie osobnego prezydu-

jcego, który mia przygotowa spraw cilejszego zespolenia

Królestwa z cesarstwem rosyjskiem. Komitetowi przyznano

charakter doradczy, tak co do zarzdze prawodawczych, jak

i administracyjnych, które miay by w tym celu wydane.
Zarzdzenia szy w dwóch kierunkach: usuway odrbne
wadze centralne, jakie jeszcze miao Królestwo, wzmocnione
za czasów Wielopolskiego, poddajc nisze urzdy wprost
pod rosyjskie wadze centralne w Petersburgu, i wprowadzay
w miejsce instytucyi i praw wasnych, jakie Królestwo posia-

dao, instytucye rosyjskie, oczywicie z modyfikacyami, jakie

byy konieczne ze wzgldu na odrbnoci ustroju zwaszcza



140 KRÓLESTWO POLSKIE.

spoecznego Królestwa, ale take z modyfikacyami, które

uwaano ze wzgldów politycznych za potrzebne; te ostatnie

zaznaczyy si zwaszcza w usuniciu spoeczestwa od udziau
w rzdach nawet w tych skpych na ogó granicach, jakie

takiemu udziaowi przyznawa zaczto w tej epoce w innych
prowincyach pastwa rosyjskiego w zakresie samorzdu miej-

skiego i ziemskiego.

Najpierw uleg zniesieniu w r. 1866 sekretaryat stanu,

zaznaczajcy jeszcze wyranie dawn prawnopastwow odrb-
no Królestwa polskiego w stosunku do Rosyi. W miejsce

sekretaryatu utworzono wasn J. cesarsko-królewskiej Moci
kancelary do spraw Królestwa polskiego, której oddano
poredniczenie midzy rzdem centralnym a wadzami Kró-
lestwa, a nadto take przygotowywanie prac prawodawcz5-ch
dla komitetu do spraw Królestwa, zbieranie wiadomoci o stanie

rzeczy w Królestwie i nadzór nad reorganizacy jego wadz.
W r. 1867 zniesiono rad stanu. Sprawy, zaatwiane

przez ni, rozdzielono midzy inne wadze; przygotowywanie
ustaw przeszo na wasn kancelary do spraw Królestwa
polskiego, budet Królestwa wcielono do budetu ogólnego
cesarstwa, sdzenie urzdników miao si stosowa do ogólnych
norm rosyjskich, za rozpatrywanie sprawozda wadz Kró-
lestwa z ukadaniem sprawozdania o nich, oraz sdownictwo
w sporach kompetencyjnych, oddano komitetowi urzdzajcemu,
który w ten sposób rozszerzy swoj dziaalno poza sprawy
wociaskiej reformy.

Zaraz po zniesieniu rady stanu zapowiedziano zwinicie
take i naczelnych wadz administracyjnych Królestwa; w t}m
te jeszcze roku 1867 przestaa istnie rada administracyjna,

której atrybucye przeniesiono równie na razie na komitet
urzdzajcy,

Z komipyi rzdowych pierwsz, co do której przepro-

wadzono ukaz o usuniciu wadz administracyjnych Królestwa,
bya komisya skarbu. Ju w r. 1866 zwinito w niej wydzia
podatków niestaych, które oddano utworzonemu na razie

centralnemu zarzdowi akcyzy w Warszawie, podlegemu
wprost Petersburgowi, i zarzd kas, za w r. 1867 ca
komisy. Tymczasowo przez dwa lata, do r. 1869, funkcyonoway
pozostae wydziay komisyi, poddane jednak zawiadywaniu
specyalnego urzdnika; w r. 1869 utworzono w Petersburgu
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dla tych spraw wydzia do spraw gubernii Królestwa pol-

skieg-o, który przetrwa do r. 1885. W Warszawie miejsce

komisyi zaja od r, 1869 izba skarbowa, urzdzona wedug-

rosyjskich przepisów organizacyjnych jako porednia wadza
skarbowa. Podleg-ajc komisyi skarbu mennic zamknito
w r. 1868, w r. 1869 poddano rosyjskiemu ministeryum

finansów bank polski, a go w roku 1885 przemieniono na

kantor banku pastwa rosyjskiego. Zachowa si jedynie

dalej odrbny dla Królestwa urzd loteryi klasycznej.

Równie jeszcze w roku 1867 zniesion zostaa komisya

wyzna i owiecenia, której ju poprzednio odebrano w roku

1866 sprawy wyzna i oddano komisyi spraw wewntrznych.

Z powrotem znowu, utworzono z Królestwa okrg warszawski

naukowy z kuratorem na czele, poddany wprost pod ministeryum

wyzna w Petersburgu.

W tyme roku zniesiono i najwysz izb obrachunkow,
zamiast której utworzono trzy w Królestwie izby kontrolujce.

Niewiele duej miaa przetrwa komisya spraw we-

wntrznych, zaatwiajca od roku 1866 i sprawy wyznaniowe;

przed zwiniciem jednak jeszcze okrojona zostaa w kompe-
tencyi. W roku 1866 zwinito osobn dyrekcy ubezpiecze,

komisyi poddan; w roku 1867 odebrano komisyi zarzd

poczt, tworzc z Królestwa zachodni okrg pocztowy (zwinity

nastpnie zupenie w roku 1871), sprawy komunikacyi,

lekarskie i wyzna, które okrelono nazw wyzna obcych

(t. j. katolickiego, protestanckiego i ydowskiego), wskutek czego

zwinito wydziay komisyi: lekarski i wyzna; zamknito te
przy komisyi istniejce rady: budownicz i lekarsk; dla

spraw komunikacyi zorganizowano Królestwo jako okrg
Xl komunikacyi cesarstwa z zarzdem i naczelnikiem zarzdu

na czele, za dla wyzna obcych utworzono odrbny zarzd
wyzna obcych.

Wreszcie w roku 1868 zwinito i komisy; z ni razem

przestaa istnie i rada przemysowa, a w roku 1869 odrbny
zarzd dla spraw wyznania grecko-unickiego; tylko jeszcze —
do roku 1870 — utrzymaa si rada gówna opiekucza, a

do roku 1871 zarzd obcych wyzna. Z chwil zwinicia

komisyi wadze, które po]irzcdnio jej podlegay, poddano
wprost ministeryum spraw wewntrznych, z wyjtkiem skar-

bowych, które uzaleniono od ministeryum skarbu. Sprawy,
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zaatwiane w ostatniej nstancyi przez komisyc, rozdzielone

zostay do rozmaicie. Nieliczne — zwaszcza wojskowe —
oddano tymczasowo komitetowi urzdzajcemu, przewanie za,

o ile w Rosyi naleay do ministeryów, rozdzielono midzy
te ministerya: spraw wewntrznych, rolnictwa, handlu, finan-

sów; niektóre zaliczono do dziaalnoci namiestnika (teatralne

i czciowo stray ziemskiej), sprawy warszawskiej dyecezyi

prawosawnej przekazano warszawskiemu prawosawnemu
konsystorzowi pod kierunkiem synodu w Petersburgu, wreszcie

pewne — w drobnej mierze — rzdom gubernialnym. Sprawy
wyznania grecko-katolickiego, po zniesieniu osobnego zarzdu,

oddano ministeryum spraw owiecenia, sprawy wyzna obcych,

po zniesieniu osobnego ich zarzdu, ministeryum spraw we-

wntrznych, w którem istnia ju osobny departament obcych
wyzna, z wyjtkiem niektórych spraw, które pozostawiono

namiestnikowi (zwaszcza nominacyi duszpasterzy).

Najduej ustrzymaa si komisya sprawiedliwoci, zam-

knita dopiero w roku 1876, równoczenie z przeprowadzeniem

wielkiej reformy sdownictwa; sprawy komisyi przeszy odtd
— z wyjtkiem nielicznych, zostawionych w rkach wadz
miejscowych — na ministeryum sprawiedliwoci w Petersburgu.

Pozostay z odrbnych instytucyi dawnego Królestwa:

prokuratorya Królestwa polskiego i zarzd loteryi klasyczej,

bez zmiany zasadniczej.

Po powstaniu na razie pozosta namiestnik, lecz usunito

osobny urzd naczelnika rzdu cywilnego, tak, e w rkach
namiestnika na nowo skupion zostaa wojskowa i c)"wilna

wadza (rónice si co do terytoryalnego ich zakresu). W
roku 1874 jednak, przy obsadzaniu wakujcej wtSwczas god-

noci namiestnika, nastpc nominowano ju jako genera-

gubernatora warszawskiego. Rozcignito te co do wadzy
genera-gubernatora na Królestwo przepisy ogólne rosyjskie.

Genera-gubernatorowi przyznano stanowisko wadzy pore-
dniczcej midzy wadzami centralnemi a wadzami admini-

stracyjnemi w obrbie Królestwa, tak, e tylko przez niego

wadze te wzajemnie mogy si komunikowa; oddano ge-

nera-gubernatorowi natlzór nad wadzami administracyjncmi

niszemi, oraz nad dziaalnoci gospodarki miejskiej. Do
genera-gubernatora naleay wedug ustaw rosyjskich take
wszystkie sprawy tyczce si bezpieczestwa wewntrznego,
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jak i dobra ogólneg"o, zwaszcza w kierunku opieki ycia
gospodarczeg^o. Nadto w szeregu póniejszych ustaw, bd
ogólno-rosyjskich, bd te specyainie dla Królestwa wyda-
wanych, przyznane zostay genera-gubernatorowi i inne take
atrybucye, jak zwaszcza znaczna ingerencya w sprawy kocioa
katolickiego. W roku 1876 otrzyma genera-gubernator
prawo wydawania ogólnie obowizujcych zarzdze, majcych
na celu zapewnienie bezpieczestwa i porzdku publicznego,
i w tyme roku take prawo wymierzania w drodze admini-
stracyjnej kary do dziesiciu rubli lub piciu dni aresztu za

szereg przekrocze, majc\cli gównie polityczny charakter.

Jeszcze rozszerzono póniej, zw.iszcza w roku 1900 (na prze-

cig lat trzech, ale potem przeduano), genera-gubernatorowi
prawo ustanawiania kar administracyjnych za przekroczenia
postanowie co do porzdku publicznego i bezpieczestwa
pastwa do wysokoci piciuset rubli lub trzech miesicy
wizienia. Gubernatorowie te korzystali z tego prawa w gra-

nicach bardzo rozlegych, tak, e nieraz o wiele przekraczay
one granice cisej interpretacyi tych umocowa (np. rozpo-
rzdzenie z roku 1905).

Wadz genera-gubernatora znacznie jeszc/e powikszao
ogaszanie praw wyjtkowych. W roku 1861 ogoszono stan

wojenny, który nigdy prawnie nie zosta zniesiony; znacznie
póniej dopici o orzeczono, i usta on z wprowadzeniem prawa
z roku 1876 o prawie ustanawiana kar administracyjnjch przez
genera-gubernatora. Za w roku 1879 czasowo jeszcze powik-
szono prawa genera-gubernatora co do oddawania pod sd
wojenny, wizienia i wydalania w drodze administracyjnej
i t. d., a nawet poddano mu wadze cywilne wedug przepisów,
oddajcych je pod dowództwo wojskowe w czasie stanu
wojennego.

Denia jednak, by usun genera-gubernatorstwo
i wprost gubernie Królestwa podda pod wadze centralne
w Petersburgu na równi z innemi guberniami cesartwa
rosyjskiego, nie doprowadziy do rezultatu; utrzymanie caego
terytoryum Królestwa polskiego, utworzonego w roku 1815,
pod wadz genera-gubernatora jako wadzy zwierzchnej nad
tern terytoryum pozostao te trwaym ladem jego pierwotnej
odrbnoci od Kosvi.

Przez lat kilka tylko, od roku 1863 do 1867, istniaa
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W Królestwie specyalna naczelna wadza policyjna: urzd
g-eneral-policmajstra w Królestwie polskiem, który powoano
do ycia ze wzgldu na wypadki polityczne, a nastpnie
zwinito. Równie tylko przez tych kilka lat (1863— 1867),

istniaa organizacya wadz wojenno-policyjnych: naczelników

oddziaowych, powiatowych i czstkowych, obok zwyczajnych
wadz administracyjnych.

Równoczenie z zniesieniem wadz centralnych Kró-

lestwa sza akcya w kierunku przeksztacenia na mod
rosyjsk zarzdu prowincyonalnego

;
jakkolwiek bowiem

nazwy ju dawniej wprowadzono rosyjskie: gubernatorów
i urzdów gubernialnych, to jednak pokryway one tylko

nienaruszone co do swej treci instytucye z doby samoistnoci
Królestwa. W roku 1866 przeprowadzono nowy podzia
kraju, a to zmniejszajc okrgi gubernii tak, e w miejsce

piciu dziesi ich utworzono", warszawsk, kalisk, piotrkowsk,
radomsk, kieleck, lubelsk, siedleck, pock, omysk
i suwalsk. Równoczenie przeksztacono organy porednie
administracy; w gubernii administracy oddano w miejsce

komisyi gubernatorowi i urzdowi gubernialnemu, za
w powiatach naczelnikowi powiatu i urzdowi powiatowemu.
Do nowych wadz zastosowano przepisy rosyjskie co do ich

organizacyi i kompetencyi z pewnemi jednak zmianami.

Sprawy w gubernii mogy by zaatwiane bd prze?;

gubernatora lub wicegubernatora, bd przez urzd guber-

nialny, w skad którego weszli obok gubernatora kierownicy

wydziaów, a w niektórych kwestyach i inni urzdnicy, a to

znowu bd pod przewodnictwem gubernatora, bd wice-

gubernatora. Sprawy rozdzielone zostay midzy guberna-

tora, wicegubernatora i urzd gubernialny pod przewodnictwem
jednego lub drugiego z nich w sposób niesychanie kazuisty-

czny i drobiazgowy, bez uwzgldnienia jakiej ogólniejszej

co do rozdziau spraw zasady. Do gubernatora osobicie
naleay obok kierownictwa ogólnego administracy gubernii

zwaszcza sprawy, majce polityczny charakter, sprawy policyi

bezpieczestwa i nadzór nad samorzdem gminnym, do wice-

gubernatora zwaszcza czuwanie nad naleytym biegiem spraw

w urzdzie gubernialnym, kontrola gospodarki w miastach

i zastpowanie w razie potrzeby gubernatora, za do urzdu
gubernialnego rone sprawy policyjne poza policy bezpie-
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czestwa, sprawy budownictwa i dróor, zatwierdzanie wszystkich

waniejszych zarz.-idze {gospodarczych miast i t. d., wreszcie

przedkadanie spraw, przekraczajcych ich zakres kompetencyi,
bd g-enera-pubernatorowi, bd przez nieg"o lub wprosi

ministeryum waciwemu w Petersburgu.

Z zakresu dziaalnoci urzdu gubernialnego wyjte
jednak zostay sprawy szkolne, dla których ju w roku 1864
utworzono osobne dyrekcye naukowe w liczbie dziesiciu na

cae Królestwo, zajmujce si tak pocztkowem, jak i redniem
szkolnictwem. Wyjto take z kompetencyi urzdów guber-
nialnych sprawv^ akcyzy, dla których utworzono w roku 1866
osobne zarzdy, a których liczb zmniejszono póniej na cztery

na cay obszar Królestwa, w roku 1869 za inne sprawy
skarbowe, t. j. gównie sprawy podatków bezporednich, dla

których ustanowiono osobne izby skarbowe w liczbie dziesiciu

(póniej pov jednej w gubernii). Za to w roku 1870 doczono
do urzdów gubcrnialnych osobne zarzdy gubernialne do
spraw wociaskich.

W powiecie sprawy administracyi podobnie czciowo
zostay oddane przy reformie z roku 1866 naczelnikowi powiatu,

czciowo urzdowi powiatowemu. Naczelnikowi powiatu dodano
dwóch pomocników, jednego do spraw administracyjnych,

drugiego do czynnoci policyjnych; temu drugiemu poddano
utworzon- wówczas stra ziemsk jako organ wykonawczy po-
licyi, i std zwykle u}'wa on t)'tnu naczelnika stray ziem-

skiej. Nadto mia naczelnik do pomocy lekarza powiatowego,
budowniczego lub inyniera, sekretarza i kancelary. Urzd
powiatowy skada naczelnik z pomocnikami, oraz z lekarzem
i budowniczym, ci jednak mieli gos stanowczy tj-Jko

w sprawach ich wydziaów si tyczc)'ch. Take midzy
naczelnika powiatu i jego zastpców a urzd powiatów)' sprawy
rozdzielono w kazuistyczny sposób; do kompetenc)i urzdu
naleay waniejsze spraw)', zwaszcza finansowej natury, oraz

zatwierdzanie zarzdze miejskich. Z pod wadz)' urzdów
powiatowych wyjte jednak byy. Warszawa, wszystkie miasta

gubernialne i ód. Te miasta poddano bezporednio pod
urzdy gubernialne. Wadze andarmeryi, istniejcej w roku

1816, która tworzya ju w poprzedniej epoce osobny okrg"
andarmeryi z szefem andarmów na czele, po powstaniu

wzmocniono w instrukcyi dla oficerów z roku 1866; nastpnie

Historyii ustn>';u Polski w i«r\ sir. T HI. 10
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potworzono osobne koniendy andarmskie na kolejach, pod-

leg"ajce osobnemu zarzdowi, oraz osobne komendy andar-
raeryi w fortecach. Zajmoway si one sprawami, majcymi
polityczny charakter, ledztwami i badaniami takich przestpstw,

gdy tropienie przestpców pozostao przy ogólnych wadzach
policyi, w Warszawie specyalnie od roku 1874 przy t. zw.

» ochronie*, t. j. wydziale dla ochrony bezpieczestwa publicz-

nego i porzdku przy oberpolicmajstrze.

Gdy po wsiach w roku 1864, oraz nieco póniej
w miasteczkach, na osady miejskie przeksztaconych, zarzd
lokalny oddany zosta w rce czynników lokalneg"o samorzdu,
jak o tern bya ju wyej mowa, po wikszych miastach i tych

miasteczkach, na które ustawy gminnej z roku 1864 nie

rozcignito, razem w liczbie 116, pozostay wadz lokaln
magistratury, jakie istniay, ale mianowane zupenie swobodnie
przez rzd. Zmniejszya si tylko ich kompetencya, odjto
im bowiem w roku 1866 przewanie czynnoci policyjne,

które zostay oddane utworzonej wówczas stray ziemskiej,

kierowanej przez pomocników naczelnika powiatu i g-uber-

natorów, z wyjtkiem Warszawy, miast gubernialnych i odzi,
w których utworzono osobnych policmajstrów, w r. 1876 za
utraciy sdownictwo policyjne przy przeprowadzonej wówczas
reformie sdownictwa. Za to, ju w roku 1863, g^dy przestay

si zbiera rady miejskie, przeniesiono na mag"istraty wszystkie

te take atrybucye, jakie rady miay, t. j. cay gospodarczy
zarzd miasta. Ustrój tego zarzdu dla Warszawy zosta

okrelony w specyalnem prawie z roku 1870.

Samorzd, nie tylko miejski, lecz take powiatowy
i gubernialny, zamar w roku 1863, i cho nie usunity
wyranie, nie ody wicej. Spoeczestwo Królestwa od
udziau w rzdach wogóle wic zostao usunite, z wyjtkiem
samorzdu wiejskieg"o, oraz utworzonych w roku 1870 rad

dobroczynnoci, a to gubernialnych, powiatowych i osobnej
w Warszawie, do których z mianowania wchodzili i obywatele.

Nadto, równie z nominacyi, dopuszczeni byli waciciele fabrj-k

jeszcze do komitetów przemysowych, utworzonych w roku

1871 w Warszawie i Lublinie, zreszt tylko w charakterze

cia doradczych.

Okres po powstaniu — to epoka najwickszeg"o rozrostu

wadzy administracyjnej w Królestwie; urzdnik nominowany,
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i to nie z poród ludnoci miejscowej, lecz obcej, jak o tern

niej bdzie mowa, uj w rce cay kierunek ycia publicz-

neg"o; g"dzie ostao si troch spoecznych praw, jak w ustroju

gminy wiejskiej, i tam zapewni sobie on na dziaalno tej

gminy wpyw znaczny, legalny, a i przekraczajcy ramy prawa.

Brako 'te dla wad/.y administracyjnej zapory w prawach

spoeczestwa. Nawet zasada równoci wobec prawa, jak

o tern niej bdzie mowa, zostaa ograniczona na korzy
elementu obcego; ograniczono zasad wolnoci religii, jak i

—
co do duchowiestwa — zasad swobodnego przenoszenia si
z miejsca na miejsce. Nie byo adnej gwarancji co do
wolnoci osobistej i ochrony prawa domowego. Dokadniej
kwesty rewizyi, aresztowania, zabraniania prawa pobytu
w pewnych miejscowociach, lub te wysyania do pewnych
miejscowoci w drodze administracyjnej, okrelia dopiero

ustawa z roku 1881, która przyznaa bardzo rozleg swobod
w tym wzgldzie wadzom rzdowym w zwjczajnym czasie,

a jeszcze wiksz w razie zaprowadzenia stanu ochrony
wzmocnionej lub nadzwyczajnej, nie mówic jednak ju
specyalnie o stanie wojennym. Wolnoci druku zgoa nie

byo; pisn>a ulegay ostrej cenzurze prewencyjnej. Tylko za

pozwoleniem wadzy mogy si odbywa zebrania, prawie

nigdy nie dozwalane, i zawizywa stowarzyszenia, co nawet

rozci4j"nito i na spóki handlowe.

15. Reorganizacya sdownictwa i wprowa-
dzenie praw rosyjskich w roku 1876.

Literatura: Miktaszewski, Rys or^anizacyi; Suigouiki. O re-

formie sdowej; Tene, Nowo .^dy; Martynow, Uczerk; Soicakowski.

Nowe prawa; Duitin, Sdy gminne: Spasnwicz, O p^minach i saldach

gminnych; Miklaszewski, Kilka slow; Eembntcski, W kwestj-i obieral-

noci sdziów gminnych; Bem, Kilka sów; 2\'oicakowski, Nowe zmiany;
lieinke, Oczerk.

Sdy. Czciow reform sdów przeprowadzono w
roku 1864 przez stworzenie sdów gminn)-ch. Sd taki otrz}*-

nuia kada z gmin wiejskich ; w skad jego wchodzili ci, którzy

stali na czele gminy, t j wójt z awnikami. Sdom tym oddano
10*



. ^O KKÓLESTWO POLSKrR .

sprawy drol^ne cywilne i karne. Wad tych sdów byo
poczenie w jednych rcloach administracyi i wymiaru sprawie-

dliwoci, zapewnienie wic wpywu na ten sd p.dministracyi,

jak równie brak wymagania wikszych kwalifikacyi od

czonków teg-o sdu.
Reform caego ustroju sdowego Królestwa przepro-

wadzono w roku 1876. Zniesiono wszystkie istniejce sdy,

a na ich miejsce wprowadzono nowe, których ustrój oparty

zosta na zupenie innych zasadach, ni poprzednio. Ustawa

z roku 1875, która t reform wprowadzia, bya zmodyfiko-

wan ustaw rosyjsk z roku 1864; zmiany w niej przepro-

wadzone niebyy jednak korzystne, pozbawiy Królestwo szeregu

instytucyi i przepisów, dla ustroju sdownictwa korzystnych.

Sdów, utworzono dwie kategorye, powizanych tylko

przez wspóln instancy kasacyjn. Do pierwszej kategoryi

naleay: sdy gminne, sdy pokoju i zjazdy sdziów pokoju;

do drugiej: sdy okrgowe i izba sdowa.

Sdy gminne potworzono dla gmin wiejskich i osad,

t. j. wic gmin, które otrzymay samorzd. Sd gminny jeden

mia przypada jednak, w przeciwiestwie do tych poprzednich

z roku 1864, na 1—4 gmin, tak, e utworzono ich w Króle-

stwie tylko 372; wzrosa ta liczba potem do 392. W sfelad

sdu gminnego wchodzili: sdzia gminny i dwaj awnicy,

wybierani na lat trzy. Wybór sdziego i awników oddaa
ustawa zebraniom gminnym, a to tak, i zebranie miao
wybiera po dwóch kandydatów na kade miejsce, jeli za
kilka gmin naleao do jednego sdu — co zwyczajnie zacho-

dzio — to kada gmina jednego przedstawiaa kandydata.

Z wybranych kandydatów zatwierdza sdziego minister sprawie-

dliwoci, awników gubernator. W roku 1882 zmieniono nieco

porzdek wyborów, przepisujc kolej dla ich wyborów tak,

by tylko co roku jeden czonek ustpowa, a w ten sposób

zapewniona bya cigo pracy. Dla Królestwa zastrzeono,

i sdziowie gminni wybrani mog nie by zatwierdzeni,

a wtedy minister nominuje swobodnie sdziego; z tego ko-

rzystano w praktyce w wcale szerokiej mierze, zwaszcza co do

sdziów w powiatach z ludnoci rusk, w których stale

wszyscy byli nominowani.

Prawo wybieralnoci na sdziów przyznano uczestnikom

odnonej gminy, majcym lat 25, o ile posiadali grunt,
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który uprawnia do wyboru na wójta, t. j. sze morg"ów,

i ukoczyli zakad naukowy, za który uwaano szko ludowa,

wzg-ldnie zdali odpowiedni eg^zamin, albo te penili przez- lat

trzy urzd wójta lub awnika. Od awników daa ustawa

tylko, by umieli czyta i pisa i posiadali trzy morg-i g-runtu.

Po miastach, gdzie nie byo sdów gminnych, utworzono

sdy pokoju w liczbie 100, z czeg-o 11 w Warszawie, po

jednym w czterech miastach, a inne tak, i okrg-iem swoim
obejmowa kady jeden powiat; wzrosa potem liczba tych

sdów do 195. Sdy te utworzone zostay jako sdy jedno-

osobowe, a ustanawianie sdziów zastrzeono nominacyi

przez ministra, inaczej wic, ni to byo przepisane w ustawie

ro.syjskicj z r. 1864, która znaa tylko sdziów pokoju (nie

gminnych), wycznie z wyborów pochodzcych. Jako warunki

dla nominacyi przepisano tylko: wiek lat 25 i wykazanie

redniego wyksztacenia lub trzyletni praktyk sdow. Przy

sdziach pokoju utworzono dla spraw hipoteki wedug" ustawy

z r, 1825 wydziay hipoteczne, zoone z sdziego pokoju,

sekretarza, prowadzce.Ljo ksigi, i rejenta lub obrocy s-
doweg-o.

Kompetency przyznaa ustawa jednak sdom g^minnym,

jak i sdom pokoju. Oildane im zostay sprawy cywilne do

wysokoci dwustu pidziesiciu rubli (z wyczeniem jednak

spraw o nieruchomoci), oraz karne, zagroone nag^an, kar
pienin do trzydziestu rubli, aresztem do trzech miesicy
i wie do roku, z pewnymi lecz wyjtkami. Z tych spraw

sprawy cywilne do trzydziestu rubli, a karne do pitnastu

rubli kary lub trzech dni aresztu, sdy te rozsdzay w ostatniej

instancyi. W roku 1882 rozszerzono nieco kompetency tych

sdów, ale tak, i sdom pokoju przyznano w wikszych
sprawach (do trzystu rubli, ale i w innych, równie karnych)

kompetenc}' take w stosunku do Uch g"min, które w zasadzie

podpaday pod sdownictwo sdów gminnych.
Sdom gfminnym przepisano, by na danie stron

w wyrokowaniu kieroway si zw)-czajami miej.scowymi, g"dy

w stlach pcjkoju wtedy miao to si dzia, jeli stron}' day,
by ich stJzia sdzi wedug- sumienia.

Ponad sdami gfminnymi i sdami pokoju postanowione

zosta!)' 'zjazdy sdziów pokoju. Utworzono ich 21 t j. po dwa
na guberni, a nadto jeden spec}alnie dla Warszawy, potem
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dodano jeszcze osobny zjazd dla odzi. Zjazd skada prezes
zjazdu oraz jeden sdzia grninny i jeden sdzia pokoju
(w Warszawie tylko sdziowie pokoju). Sd ten, kolleg^ialny

wic, sdzi w kadencyach tylko, tak, e kolej zasiadaj
w sdzie sdziowie g-minni i sdziowie pokoju z okrgu zjazdu.

Przy zjazdach ustanawiano jako oskarycieli w sprawach
karnych pomocników prokuratora sdu okrgowego.

Tym zjazdom oddano rozsdzanie w II instancyi spraw,
sdzonych w I instancyi przez s ly gminne i sdy pokoju,
o ile ustawa dopuszczaa apelacy.

. Drug kategory sdów, utworzon w roku 1876,
stanowiy: sdy okrgowe i izba sdowa. Sdów okrgowych
utworzono w Królestwie dziesi, t. j po jednym w kadej
gubernii, zoonych z prezesa, wiceprezesów i czonków,
a sdzcych kollegialnie w wydziaach z trzech sdziów;
przyby potem jeszcze jeden taki sd. Dla prowadzenia ledztw
dodano kademu z tych sdów sdziów ledczych, dla wnosze-
nia oskare w sprawach karnych prokuratora i pomocników.
Dla spraw hipotecznych utworzono przy tych sdach wedug
ustawy z roku 1818 wydziay hipoteczne, zoone z czonków
sdu i sekretarza, prowadzcego archiwum hipoteczne.

Sdom tym zostay oddane w I instancyi wszystkie

sprawy, tak cywilne, jak karne, które nie naleay do sdów
gminnych i pokoju. Sdów przysigych, które wprowadzaa
ustawa z roku 1864 w Rosyi dla orzekania o winie w najci-
szych zbrodniach, w Królestwie nie powoano do ycia.

Jako sd II instancyi dla spraw, zaatwianych przez sdy
okrgowe, ustanowiona zostaa izba sdowa, jedna na cae
Królestwo w Warszawie, z starszym prezesem na czele, zoona
z dwóch prezesów i czonków, a podzielona na departamenty,
sdzce w kompletach z 3 czonków. Ustanowiono przy izbie

dla oskare z urzdu naczelnego prokuratora i pomocników.
Utworzono te w Warszawie osobny kollegialny sd handlowy
w miejsce trybunau handlowego.

Sprawy kasacyjne zarówno od zjazdów sdziów pokoju,

jak od izby sdowej, oddane zostay departamentom kasa-

cyjnym, cywilnemu i karnemu, w Petersburgu, zoonym
z przewodniczcego i senatorów w komplecie trzech osób.

Kilka departamentów senatu razem poczonych rozsdzay
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odtd sprawy sporów kompetencyjnych midzy wadzami
administracyjnemi a sdowemi.

Przy wszystkich sdach zostali ustanowieni komornic}'

dla przeprowadzania egzekucyi i woni dla dorczania pism

sdowych.
W nowej org-anizacyi sdownictwa sdy gminne, pokoju

i zjazdy sdziów pokoju zastpiy wic sdy gminne z ustawy

1864 r., sdy burmistrzów i prezydentów miast oraz wydziau
sdowego przy zarzdzie oberpolicmajstra w Warszawie, sdy
policyi prostej, a czciowo sdy polic)'i poprawczej; sdy
okrgowe zajy miejsce trybunaów cywilnych I instancyi,

sdów kryminalnych, a czciowo sdów policyi poprawczej;

izba apelacyjna zastpia sd apelacyjny. Departamenty senatu

w Warszawie zostay zniesione. Zalet reformy byo wpro-

wadzenie jednolitoci w ustrój sdowy, oddzielenie ostateczne

sdownictwa od administracyi, zmniejszenie instancyi do dwóch,

wprowadzenie kasacyi, przyjcie czciowo zasady w)'boru

sdziów. Niekorzystne byy zmiany w stosunku do tego

ustroju, który, zawarty w ustawach z roku 1864, w Rosyi

zosta wprowadzony, poprzednio ju zaznaczone, jak równie
niewprowadzenie w Królestwie rad obroczych i rad komor-
ników. Nadto przy reformie podkopano niezawiso sdo-
wnictwa. Zachowano tu zasad nieusuwalnoci sdziów, przyjt
przez ustaw z roku 1864, tylko co do prezesów, wiceprezesów
i czonków sdu, którzy trzy lata pozostawali na urzdzie,

dopuszczono za zawieszania i usuwania sdziów gminnych
i awników, oraz przenoszenia sdziów pokoju i prezesów

zjazdów sdziów pokoju. Najwiksz wad byo wprowadzenie
na sdziów — z wyjtkiem wybieralnych — ywiou obcego,
oraz obceg^o spoeczestwu jzyka, jak o tem niej bdzie mowa.
Zniweczyo to w duej mierze korzyci nowej organizacyi.

Prawa. Wraz z reform ustroju sdów w r. 1876
wprowadzono do Iviólestwa równie i ustawy procesowe
rosyjskie z r, 1864: cywiln i karn. Nowa procedura cywilna

bya gorsz od poprzedniej pod tym wzt^ldem, e mniej

szybkie od poprzedniej francuskiej wprowadzia postpowanie;
korzystn bya za to zmian, e sdziemu oddaa w rk
kierownictwo procesu i szybk zapewnia egzekuc}. W Kró-
lestwie wprowadzono przy reformie nadto szerey; postpowa
specyalnych, nieznanych ros)'jskiej ustawie z roku 1864.
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Korzystnem byo usunicie przestarzaych procedur karnych:

pruskiej i austryackiej z zasad inkwizycyjn, tajnoci, teory
dowodow i wyrokowaniem na podstawie aktów oraz ograni-

czaniem dopuszczenia obroców, a wprowadzenie zasady

odrbnoci ledztwa, prowadzonego przez osobnego sdziego,
który usunity zosta od udziau w sdzeniu, ustanowienie

prokuratorów, dopuszczenie w szerokiej mierze obroców.

W tyme roku 1876 wprowadzono take zmian i co

do prawa karnego materyalnego; wprowadzono w miejsce

kodeksu karnego Królestwa z r. 1847 kodeks rosyjski z r. 1866;
modyfikowano jednak póniej niektóre jego przepisy. W r. 1903
ogoszono nowy kodeks karny rosyjski, lecz tylko niektóre

niewielkie jego czci weszy w zastosowanie, a to co do
przestpstw politycznych, religijnych i celnych.

Ostay si: kodeks Napoleona ze zmianami z lat 1825 i

1836 i kodeks handlowy francuski; w roku 1891 przeprowa-
dzono pewne zmiany co do prawa maeskiego.

16. Ograniczanie praw kocioa katolickiego

po roku 1863.

Po powstaniu ze wzgldu na czno polskoci z katoli-

cyzmem ograniczon zostaa bardzo silnie swoboda kocioa
katolickiego w Królestwie. Usunito i moc konkordatu z r. 1847,

który by podstaw stanowiska prawnego tego kocioa;
wyranie jako nicobowizujcy zosta ogoszony w r. 1866.

Ju w r. 1864 odebrano duchowiestwu wszystkie majtki
i fundusze, jakie jeszcze posiadao, a przyjto cae ducho-
wiestwo na etat pastwowy; gdy wkrótce potem (1865)
zniesiono dziesicin, pozostay mu przyznane jeszcze tylko

iura stolae. Zniesiono te wszelkie prawa prezenty prywatnych
osób i duchownj-ch a zastrzeono przedstawianie ksiy w)'-

cznie rzdowi. Zreorganizowano po wsiach dozory kocielne,
urzdzone w r. 1817 i 1823 r. ; na ich czele postawiono wójta,

wzgldnie sotysa. W r. 1865 za wydany zosta ukaz
o urzdzeniu duchowiestwa, w którym plebanów dowolnie
zupenie podzielono na proboszczów i administratorów, w)--
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szych i niszych, a wJadz biskupa nad nimi prawie usunito

pizez zakaz usuwania lub przenoszenia.

Daleko dalej jeszcze sig-ncly zarzdzenia z r. 1867:

zniesiono — bez porozumienia si z Rzymem — biskupstwo

podlaskie, zabroniono wszelkich bezporednich stosunków

duchownych rzymsko-katolickich z kury rzymsk, nawet

w sprawach maeskich, bez placet g-ubernatora, wzgldnie
ministra spraw wewntrznych, i rozcignito na Królestwo

polskie wadz kollegium katolickiego, które jeszcze w r. 1801

przez Pawa zostao utworzone w Petersburg-u dla Litwy i Rusi

jako wadza na pó rzdowa. Kapituy odmówiy wyboru de-

leg"atów do tego kollegium; represye jednak ostatecznie

odniosy skutek w r. 1870.

Ukazem z r. 1871 poddano jeszcze silniej duchowiestwo
pod nadzór rzdu; odtd wogóle aden urzd duchowny
— choby wic nie chodzio o prawo prezenty — nie móg
by nadany bez zg"ody gfenera-gubernatora, bez zgody rzdu
nie wolno byo przenie adnego wog^óle duchowneg"o lub

te usun albo ukara. Biskupi stali si bezsilni wobec
duchownych, o ile znaleli opiek w rzdzie.

Równie nauczanie kapanów uzaleniono ostatecznie od

rzdu. Zar.)z po powstaniu zniesione zostay 4 seminarya

misyonarskie, w roku 1868 zniesiono i Akademi duchown
w Warszawie (zaoon w r. 1836 w miejsce wydziau teologicz-

nego Uniwers)tetu i seminaryum gównego), a jej miejsce

miaa zaj istniejca od r. 1842 Akademia w Petersburgu.

Pozostay jednak seminarya dyecyz)-alne, na etacie rzdow)-m.

W r. 1875 wprowadzi rzd do seminar^^ów duchownych nauk
jzyka i literatury rosyjskiej, oraz historyi Rosyi.

Obok tych zarzdze w stosunku do duchowiestwa
wieckiego szy zarzdzenia, wymierzone przeciw zakonom.

Ju w r. 1864 nakazano ukazem zamknicie klasztorów

rzymsko-katolickich, nie majcych przynajmniej omiu stale

przebywajcych w nich zakonników lub zakonnic; zamknito
wic przeszo sto klasztorów mskich, wkrótce zostao tylko

trzydzieci pi t. zw. etatow\-ch; e jednak równoczenie
zakazano przyjmowania w tych klasztorach do nowicyatu,

wszystkie one skazane zostay na kolejne zamknicie, gdy
ostatecznie liczba czonków spa musiaa poniej omiu.
W roku 1905 ju t)ch klasztorów byo tylko trzynacie, t. j.
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pi mskich, a osiem eskich. Zniesiono te urzdy pro-

wincyaów oraz zakazano zwizków klasztorów z g-eneraami

ich, rezydujcymi w Rzymie. W dziesi lat póniej, w r.

1874, zakazano tworzenia bractw religijnych, z wyjtkiem tych,

które wtedy istniay przy kocioach parafialnych; byo ich 731.

W roku 1882 przyszed 'do skutku nowy konkordat

z Rzymem. Da on biskupów stolicom biskupim, których

pasterzy rzd usun, przywróci normalniejsze stosunki, lecz

ograniczenia poprzednie pozostay w mocy, pozostao przy

zmniejszeniu iloci dyecezyi, zamkniciu klasztorów i t. d.

Tytu metropolity, arcybiskupowi warszawskiemu przez kon-

kordat przyznany, natrafia jednak na trudnoci uznania.

Wzgldnie swobod zostawi konkordat biskupom co do
organizacyi, zarzdu i nadzoru seminaryów; lecz przedmioty

rosyjskie zostay, a biskupi mieli si co do nich porozumiewa
z rzdem.

Wkrótce jednak po zawarciu konkordatu zaczto bardzo

ostro w praktyce stosowa przepisy policyjne, tyczce si
swobody ruchów duchowiestwa. Bez pozwolenia z strony

wadzy nie wolno byo duchownemu opuszcza swego miejsca

zamieszkania, nawet dla udania si do ssiedniej parafii. Od
roku 1889 zmuszono duchowiestwo do dawania pozwolenia

na druk ksiek duchownych w rosyjskim i aciskim jzyku.

Co do seminaryów, stan rzeczy pozosta przez lat

kilkanacie^ a ukaz z roku 1895 postanowi, i egzaminy

z izyka rosyjskiego, literatury i historyi rosyjskiej w semi-

naryach duchownych, tak kursowe, jak kocowe, odbywa
si maj w obecnoci g-ubernatora lub jego wysannika

i zwierzchnoci edukacyjnej, t. j. reprezentanta okrgu nauko-

wego (ale bez czynnego udziau w egzaminowaniu), a stopnie

z tych przedmiotów maj mie znaczenie decydujce co do

promocyi lub dopuszczenia do urzdów kocielnych. W roku

1897 ukad z kury zagodzi nieco ten ukaz, lecz uzna
zasad, gdy postanowionem zostao, e przy ocenie uzdolnienia

uczniów maj by stopnie z tych przedmiotów uwzgldniane.

Mimo tego ukadu w roku 1900 instrukcya ministeryalna

wzmocnia ingerency rzdu, oddajc wprost wyznaczanie tema-

tów pisemnych przy egzaminach kocowych przedstawicielom

okrgu naukowego. Instrukcyi tej biskupi si oparli, agenera-
gubcrnator znowu przesta zatwierdza kandydatów na urzdy
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parafialne. Starano si temu ze strony ttdu zaradzi w ten

sposób, i w roku 1902 ukazem ustanowiono poza seminaryami

osobne komisye dla egzaminów kleryków z przedmiotów
rosyjskich; lecz kandydaci do tych komisyi nie zgaszali si.

Rezultatem tego byo, i wiele parafii zawakowao, cho
znaczna bya ilo duchownych, nie majcych posad.

Koció unicki. Zaraz po r. 1863 zaczto przygoto-

wywa zniesienie kocioa grecko-unickiego. Ju w r. 1864

zniesiono klasztor Bazylianów w Warszawie, usunito prywatne

patronaty co do kocioów grecko-katolickich. W roku 1866
wyznaczono pace rzdowe ksiom unickim, równoczenie
zakazano buiskupom przenoszenia duchownych bez zgody
rzdu, usunito wybory dziekanów, ustanowiono dyaków, co

wszystko podkopao wadz biskupa unickiego. W roku 1867
zakazano wszelkiej cznoci midzy duchowiestwem unickiem

a aciskiem; duchownym zakazano wydawa paszporty na

wyjazd z parafii. Po przeprowadzeniu w obrzdach unickich

zmian w kierunku zblienia unii do prawosawia, w roku 1875
rzd na prob czci duchowiestwa grecko-katolickiego

przyczy unitów w obszarze Królestwa do cerkwi prawo-

sawnej a w ten sposób zostaa unia skasowan i zwinite

biskupstwo grecko-katolickie w Chemie. W tyme roku

zakazano, by ksia aciscy nie udzielali unitom posug
religijnych. Wobec zakazu, dawniej ju w Królestwie obo-
wizujcego, przechodzenia z prawosawia na inne wyznanie

wszyscy byli unici zostali uznani urzdowo za prawosawnych.
A jednak do wydania ukazu tolerancyjnego z roku 1905
mimo represyi rzdowych cz ludnoci nie chciaa uzna
zniesienia unii; urzdownie nazywano ich »opornymi«. W r.

1866 w osobnym ukazie przepisano kary w razie niedope-
niania przez nich obowizków chrztu dzieci czy bogosawienia
maestw w cerkwi prawosawnej i t. d.
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17. Ograniczanie praw jzyka polskiego
i narodowoci polskiej po roku 1863.

Literatura, Krzemiski, Dwadziecia pi lat; Gbocki, Na-
rodo\y; Miklaszewski, Jzykipolski; Spasowicz, Jzyk w sdownictwie;
Napiórkowski, Jzyk w radach gminnych; W sprawie jzyka; S. B.,
Sprawa jzyka; Krzestmowski, Prawa jzyka polskiego.

Do powstania z roku 1863 utrzyma si jeszcze jzyk
polski w zasadzie w Królestwie jako urzdowy zarówno
w administracyi i sdownictwie, jak w szkole. Wkrótce po
powstaniu zaczto g-o w szybkiem tpi coraz bardziej usuwa
z caego ycia publiczneg-o na korzy jzyka rosyjskiego.

Najpierw zjawi si jzyk ros)^jski w administracyi. Ju
w roku 1864 zaczto pisma, wysyane do rady administracyjnej
i do komitetu urzdzajcego, redagowa po rosyjsku, to po
rosyjsku zaczli gubernatorowie ukada raporty. Oczywi-
cie wycznie jzyk rosyjski panowa w komitecie urz-
dzajcym, jak i w komitecie dla spraw Królestwa polskiego.
Od roku 1866 protokó posiedze rady administracyjnej
zaczto prowadzi po rosyjsku. W tym roku ju w admini-
stracyi uywano przewanie jzyka rosyjskiego, cho jezcze

ustawodawczo nie byo to nakazane. W roku 1867 wprowa-
dzono jzyk rosyjski w aktach stanu dla unitów, w roku 1868
take dla ksig tych aktów stanu, a nieco póniej wogóle
wszystkie metryki nakazano prowadzi w jzyku rosyjskim,
tak dla wyznania rzymsko-katolickiego, jak wyzna innych,
wypisy za wydawa z metryk wyznania rzymsko-katolickiego
po rosyjsku, lub w razie potrzeby po rosyjsku i po polsku,
wypisy z metryk innych wyzna tylko po rosyjsku. W tym
te roku 1868 nakazano wadzom administracyjnym, guber-
nialnym i powiatowym uywa tego jzyka jako urzdowego,
tak w subie wewntrznej, jak w caej korespondencyi.
W komisyi sprawiedliwoci wprowadzono go jednak dopiero
w r. 1874, tak co do prowadzenia spraw, jak i korespondencyi.

Niemoliw byo rzecz nage zastpienie jzyka polskiego
przez rosyjski w gminach wiejskich, gdy ludno wociaska
wcale go nie znaa. I tego jednak dokonano, lecz w tempie
powolniejszem. W roku 1864 nakazano napisy w odznakach
dla wójtów i sotysów, oraz w pieczciach, dawa w obu tych
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jzykach. Do urzdowania g-min wprowadzono w drodze

przepisu prawneg-o jzyk rosyjski tylko w gminach z ludno-

ci rosyjsk (t. j. waciwie rusk) i litewsk, ju w r. 1867;

do gmin z ludnoci polsk mimo braku jakiegokolwiek

przepisu pod tym wzg-jdem równie jednak wprowadzono

jzyk rosyjski, a to do ksig-, korespondencyi take midzy
urzdami g-minnymi, nawet do uchwa zebra. Si rzeczy

utrzyma si przecie jzyk polski jako jzyk obrad zebra

i porozumiewania si ustneg^o g-miny z jej czonkami. Wpro-
wadzono za to w peni jzyk rosyjski do magistratów miejskich,

w Warszawie w roku 1870.

Póniej, ni w administracyi, zapanowa jzyk rosyjski

w sdownictwie, ale przecie z pewnymi wyjtkami. W roku

1866 przepisa namiestnik uywanie jzyka rosyjskieg-o dla

sdów w sprawach administracyjnych, i to jeszcze ewentualnie

równorzdnie obok polskieg-o, a dozwala nawet »w ostatecz-

noci* na uywanie sameg-o jzyka polskiego; uchylono te

koncesye na rzecz jzyka polskieg^o w roku 1874. W waciwem
sdownictwie przepisano w roku 1873, i postpowanie sdowe
w warszawskich departamentach senatu, ustne czy pisemne,

ma by prowadzone po rosyjsku; jednake dowody pisemne

miay by odczytywane w tym jzyku, w jakim b)-y sporz-

dzane, w sprawach karnych podsdni — ale nie obrocy —
mog-li mówi po polsku, o ile nie rozumieli rosyjskiego jzyka,

a wypisy z wyroków na prob stron miay by wydawane

w tómaczeniu polskiem. Za tem czciowem poszo w r. 1876

wprowadzenie wogóle do sdów jzyka rosyjskiego razem

z wprowadzeniem nowej organizacyi sdowej. Bezwzgldnie

wszelkie czynnoci po rosyjsku odbywa odtd nakazano

w sdach pokoju, okrgowych i t. d. i wszelkie akty tylko

w tym jzyku spisywa, tak w sprawach cywilnych, jak i kar-

nych; o ileby za strona znaa tylko jzyk polski, to tak, jak

co do kadego innego jzyka obcego, nakazano uywa
tlómacza. W dziewitym dziesitku XIX wieku da zaczto

nawet od duchownych odbierania przysigi po rosyjsku.

Jzyk polski jednak musia by pozostawiony w sdach gmin-

nych wobec tego, e ludno wiejska jzyka rosyjskiego

z nielicznymi wyjtkami nie znaa. Dopuszczono przecie

uywania jzyka polskiego tylko o tyle, o ile ludno miej-

scowa nie znaa jzyka rosyjskiego, zastrzeono te, i wszelkie
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wyroki, rezolucye, decyzye i orzeczenia i wog^óle wszystkie

akty pimienne, od tych sdów wychodzce, winny by pisane

w jzyku rosyjskim. W praktyce póniejszej rozszerzono

jeszcze obowizek uywania rosyjskiego jzyka, w drodze in-

strukcyi, take na pozwy i wogóle podania, wnoszone na pi-

mie do sdów g-minnych.

Przy wprowadzaniu jzyka rosyjskiego do sdownictwa
dopuszczono jeszcze uywania jzyka polskiego w radach

famiHjnych i w zarzdach upadoci o tyle, iby rozprawy

mogy si toczy w jzyku polskim, jeli strony nie rozumiej
po rosyjsku; uchway atoli nakazano wydawa w jzyki rosyj-

skim, z doczeniem tómaczenia polskiego, jeli czonkowie
rady lub zarzdu upadoci uznaj to za potrzebne.

Wprowadzono w roku 1876 jzyk rosyjski i do no-

taryatu. Osobom jednak, zawierajcym akty notaryalne,

dozwolono da obok rosyjskiego take tekstu w jzyku
miejscowym; wtedy notaryusz akt na polskie tómaczy, lecz

za tekst oryginalny uwaany by tekst rosyjski. To jzyk
rosyjski dostaa i prokuratorya Królestwa polskiego.

Rozszerzano uywanie jzyka rosyjskiego i poza urzdy
nawet. W roku 1885 narzucono w koncesyi jzyk rosyjski

kolei prywatnej t. zw. dbrowskiej, w r. 1888 wprowadzono
go do biur centralnych wszystkich kolei, wszelkie ogoszenia
kolejowe nakazano czyni w tyme jzyku z wykluczeniem
polskiego (dozwalajc jednak na niemiecki lub francuski),

w roku 1891 nakazano wogóle uywa caej subie kolejowej

wycznie jzyka rosyjskiego. W roku 1893 dano Towa-
rzystwu kredytowemu ziemskiemu termin trzechletni, odoony
póniej dla poszczególnych dyrekcyi do roku 1900, dla wpro-
wadzenia rosyjskiego jzyka jako urzdowego, take w kore-

spondencyi wprowadzono go w czci do ksig i korespon-

dency wogóle towarzystw, w peni do ksig, aktów i korespon-

dencyi kocioa katolickiego i t. d.

Jzyk rosyjski zosta wprowadzony take do szkó.

W roku 1864 wyszy ukazy (t. zw. jugenheimskie), zawierajce

nowe zasady organizacyi zakadów naukowych w Królestwie;

ukazy te jeszcze w peni gwarantoway modziey polskiej

ksztacenie si w jzyku ojczystym. Ju jednak w roku 1866

komitet dla spraw Królestwa polskiego na innej stan co do
szkó rednich zasadzie; utworzy szereg szkó rednich z jzy-
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kiem wykadowym rosyjskim, wzgldnie poprzemienia na

takie szkoy dotd polskie, a to kilka gimnazyów w tych

czciacli Królestwa, gdzie mieszkaa ludno ruska, to jedno

gimnazyum w Warszawie i szko powiatow na Pradze.

W tych szkoach i nauka religii odbywaa si po rosyjsku.

W gimnazyach i progimnazyach, które pozostay przy jzyku
polskim jako wykadowym, nakazano uczy po rosjjsku historyi

i geografii Rosyi i Polski, dozwolono te wadzy naukowej

na stopniow przemian rednich zakadów dla ludnoci pols-

kiej na zakady z jzykiem wykadow)'m rosyjskim. Na razie

z tego przepisu nie skorzystano, ju jednak w r. 1868 za-

rzdzono, by w polskich szkoach nie tylko historya i geografia

Rosyi i Polski, ale take przedmioty fizyczno-matematyczne

wykadane byy po rosyjsku, za w roku 1869 wprowadzono
w peni do tych szkó jzyk ros}'jski jako w}kadowy dla

wszystkich przedmiotów, z wyjtkiem — zreszt nie co do
wszystkich szkó — religii. Postanowienie to objo i szkoy
prywatne, gdzie jednak miao wej w ycie o rok póniej.

Jzyk polski wykadano dalej — ale po rosyjsku i jako

przedmiot nadobowizkowy. Oba te ukazy z roku 1868 i 1869
nie byy oficyalnie publikowane. W roku 1850 zrobiono to

zastrzeenie, i wykad religii ma si odbywa po polsku

z wyjtkiem tych gimnazyów, które s przeznaczone dla lu-

dnoci dawniej unickiej; w tych zakadach religii po rosyjsku

miano ucz} i Polaków, a wskazanie tych zakadów oddano
decyzyi genera-gubernatora i kuratora okrgu naukowego;
w roku 1903 ten ostatni przepis jfdnak zosta cofnity.

W roku 1881 podwyszono nieco ilo godzin rosyjskiego

wykadu jzyka polskiego. Co si tyczy wykadu religii, to

prawem z roku 1885 okrelono, i uczy jej naley w jzyku
ojczystym lub po rosyjsku, za decyzj do tego pozostawiono

kuratorowi okrgu naukowego cznic z general-gubenatorcm;
w r. 1903 jednak przepisano jzyk polski jako wykadowy dla

nauki religii dla katolików w caem Królestwie.

Ju reforma z roku 1866 przeksztacia zakad}' rednie
na gimnazya i progimnazya na wzór rosyjskich; w roku 1873

do szkó filologicznych, w roku 1874 do szkó realnych zasto-

sowano ustawy rosyjskie z r. 1871. wzgldnie 1872.

W roku 1869 zamknito Szko gówn w Warszawie

a w jej miejsce otwarto uniwersytet w\cznie rosyjski, W Pula-
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wach równoczenie prawie otwarto instytut rolniczo-leny,

równie z wycznie rosyjskim charakterem..

Szkoa ludowa po powstaniu nie zostaa na razie z pol-

skiej przeksztacona na rosyjsk, o ile chodzio o obszar cile
polski; dla Litwinów jednak i unitów wprowadzono szko
rosyjsk, dozwolono przecie na nauk jzyka polskieg-o w tych

szkoach, a nawet j w pewnych warunkach przepisywano jako

obowizujc. W szkoach ludowych dla Polaków pozosta
jzyk polski jako wykadowy, za rosyjski mia by przed-

miotem nauki, i to tylko na wyrane yczenie gminy. Gminy
miay prawo swobodnie zakada szkoy, nawet rzd zapewnia
pomoc finansow, swobodnie te miay wybiera nauczycieli

i nadzór szkolny; nauczycielem religii mia by miejscowy
proboszcz. Wprowadzono jednak gdzieniegdzie via facti jzyk
rosyjski jako wykadowy. Przedmiotem obowizkowym nauki

uczyniono nauk czytania i pisania po rosyjsku w r. 1871, za
jzykiem wykadowym w.r. 1885, a jedynie co do nauki religii

i jzyka ojczystego, t. j. polskiego, zastrzeono, e mog —
nie musz — by wykadane w jeyku ojczystym. Jzyk
polski pozosta przedmiotem wykadu, ale uczonb go w prak-

tyce w jeyku rosyjskim. W roku 1885, odjto te gminom
prawo wyboru nauczycieli, którzy mieli by wycznie miano-
wani; wskutek tego i proboszczów w praktyce przez jaki czas

nawet zupenie usunito od nauki religii.

Obok jzyka po powstaniu zacz napywa do Królestwa
ywio rosyjski do urzdów. Z Rosyan skaday si wycznie:
komitet do spraw Królestwa, urzdujcy zreszt w Petersburgu,

oraz komitet urzdzajcy i jemu poddane wadze. Zaraz po
powstaniu szereg urzdów wyszych oddano w rce Rosyan.
Przybywao ich coraz wicej, zwaszcza po przeksztaceniu

ustroju wadz na sposób rosyjski i po wprowadzeniu do nich

i do szkó rosyjskiego jzyka. W roku 1867 okrelono prawa
urzdników Rosyan, zapewniajc im znaczne korzyci w sto-

sunku do suby w cesarstwie; trzy lata liczyy si za cztery,

w dziale owiaty lat dwadziecia za trzydzieci pi, co lat

pi dostawali ci urzdnicy i nauczyciele dodatki od 15 do
25 %, znaczne przyznano im dogodnoci co do uzyskania

emerytury i t. d.

Do sdownictwa napyw silny Rosyan rozpocz si na
wielk skal dopiero po reformie z roku 1876, gdy w niem
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wprowadzono jzyk rosyjski. l:'ocztkowo jeszcze zachowano
znaczn ilo Polaków w sdach okrg-owych, kilku w izbie

sdowej i sdzie handlowym w Warszawie, a to ze wzgldu
na to e pozostao tu odrbne prawo cywilne; ale ju
po kilku latach przechylia si przewaga na rzecz sdziów
Rosyan, od roku 1886 przestano Polaków wogóle nominowa,
tak e sdy te obsadzili wycznie Rosyanie z wyjtkiem
czci posad kancelaryjnych. To sdziami pokoju nomino-
wano wycznie Rosyan. ywio polski utrzyma w swoich

rkach urzdy sdziów gminnych; i tu jednak wobec czstych
wypadków nominacyi zamiast wyborów pewien procent wszed
Rosyan; specyalnie wogóle wycznie Rosyanie zajt^li stano-

wiska sdziów gminnych w powiatach: zamojskim i bialskim.

W zjazdach sdziów pokoju równie przewag otrzymali

wszdzie Rosyanie, gdy do polskiej narodowoci nalea
najwyej jeden Polak (sdzia gminny). Polakami zostali prze-

wanie sekretarze hipoteczni przy sdziach pokoju; to prze-

waaa ilo Polaków w prokuratoryi Królestwa polskiego.

Rosyan wprowadzono take i do zarzdów specyalnych, a wic
w zarzdzie domen i lasów, na kolejach pastwowych i t, d

18. Konstytucya rosyjska z roku 1905
i udzia Królestvra w rosyjskich ciaach

parlamentarnych.

Literatura: Godleioski, Reforma konstytucj^jna; Grabowski,
Ustrój pastwowy Rosy i; Ochimoioski, Rada pastwowa; Tene, Nowalia
^udniowa; Tene, Reorganizacja rady pastwowej; Tene, Nowella;
Tene, Nowe prawa zasadnicze; Tene, Nowe prawa wyborcze; Litauer,
O zakresie postanowie.

Pastwo rosyjskie, opierajce si na zasadzie wszech-
wadzy (samodzierawia) cara, wkroczyo w pocztkach wieku
XX na drog reform w kierunku przeksztacenia si w pastwo
konstytucyjne. Przeksztacenie to, jak dotd niezupene, do-
konywao si etapami; linia rozwoju zaamywaa si, a prak-

tyka — przy czciowej tylko zmianie ustroju, który uzupe-
niono nowemi wadzami, pozostawiajc w peni dawne wadze
administracyjne — spaczya niejedn zasad ustaw.

Hiitory« ustroju PoUki w laryie. T. III. 1*
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Pierwsz zapowiedzi reform by manifest cara z 26 lutego

1903 r., jeszcze bardzo skpy w tern, co przyrzeka; umoc-
nion miaa zosta zasada tolerancyi religijnej, zarzdzona
rewizya ustawodawstwa o stanie wociaskim, co nie mogo
dotyczy Królestwa, przyrzeczone reformy kredytu dla szlachty

j wocian.
Nieco silniejszy by ukaz z 25 grudnia 1904 r. ; i on

jednak zapowiada tylko reformy: wociask (w Rosyi), co
do rozwinicia samorzdu, ujednostajnienia sdownictwa i za-

pewnienia mu samodzielnoci, powtarza zapowied umocnienia
zasady tolerancyi, oraz przyrzeka zabezpieczenie mocy prawu
i ograniczenie przepisów o stanach wyjtkowych, jak równie
rewizyc ogranicze prasy i praw obcoplemiecow (inorodców).

W roku 1905 w myl tych przyrzecze ogoszono ukaz o tole-

rancyi religijnej oraz zniesiono niektóre ograniczenia Polaków
w Królestwie, jak i w 9 guberniach litewsko-ruskich. Ruchy
rewolucyjne, coraz silniejsze w caem pastwie, doprowadziy
do wydania 19 sierpnia 1905 r. manifestu o utworzeniu dumy
pastwowej. Ogoszone te zostay pod t dat postanowie-

nia co do skadu dumy, z pominiciem jednak Królestwa

polskiego, na które przepisy te, z pewnemi modyfikacyami,
rozcignito 6 listopada tego roku. Duma miaa by instytu-

cy z wyborów pochodzc, posiadajc doradczy charakter

przy opracowywaniu i roztrzsaniu projektów ustawodawczych,
oraz rozpoznawaniu budetu dochodów i wydatków pastwo-
wych. Lecz utworzenie takiej instytucyi doradczej nie zaspo-

koio da spoeczestwa; dnia 30 padziernika 1905 r. zosta
wydany nowy manifest o udoskonaleniu porzdku pastwowego,
znany zwyczajnie pod nazw konstytucyi padziernikowej.

Manifest ten przyrzek nadanie praw obywatelskich: nietykal-

noci osobistej, wolnoci sumienia, sowna, zgromadze i sto-

warzysze, rozszerzenie czynnego prawa wyborczego do dumy
i przyzna dumie udzia stanowczy w wydawaniu praw, tak,

e adne prawo bez jej zgody nie moe by ogoszone, oraz

prawo kontroli w stosunku do wadz rzdowych. 24 grudnia

1905 r. ogoszony te zosta ukaz, który rozprowadzi zasady

manifestu padziernikowego co do dimiy. W tyme roku 1905
i w nastpnym ogoszone zostay tymczasowe ukazy co do
wolnoci prasy, zgromadze i stowarzysze. Spraw ustroju

parlamentarnego ureguloway: manifest z 5 marca 190( r.



KONSTYTUCTA ROSYJSKA Z R 180* . 163

i nowela z 6 maja 1906 r. Manifest utworzy z istniejcej ju
dawniej instytucyi rady pastwa izb wysz, której przyznano

równorzdne stanowisko w ustawodawstwie z dum; poJowa

czonków w tym jej nowym charakterze miaa pochodzi

z wyborów. Nowela z 6 maja 1906 r. przeprowadzia pewne

zmiany drobniejsze, ureg-ulowaa te ju w manifecie z 5 marca

okrelon kwestyc ustawodawstwa tymczasowego. Mianowicie

w razie, jeliby nadzwyczajne okolicznoci wymagay w)-dania

ustawy, a duma nie obradowaa, rada ministrów moga przed-

oy cesarzowi projekt ustawy, byle nie tykaa ona praw

zasadniczych i przepisów o radzie pastwa i dumie oraz

o wyborach do niej. Jeliby jednak po zebraniu si dumy
minister w cigu 2 miesicy tej ustawy nie wniós do dumy,

tracia ona swoj moc. Wród innych aktów, tyczcych si
dumy, dla Królestwa miay znaczenie nowele z 14 lutego i 15

maja 1906 r., które zmieniy nieco postanowienia wyborcze.

Znaczne zmiany wprowadzia nastpnie ustawa wyborcza

z 16 czerwca 1907 r., wydana bez uchway izb, a to .co do

sposobu wyboru posów, oraz cyfry i rozkadu wyborców
midzy kurye. Zmiany te tyczyy si gównie obszaru

cesarstwa rosyjskiego poza Królestwem; w Królestwie ta

ustawa zmniejszya znacznie liczb posów do dumy.

Udzia Królestwa w radzie pastwa i w du-
m i e. Izb wysz, rad pastwa utworzono z nominowanych
czonków rady pastwa i z czonków wybieranych na lat

5 przez 5 kuryi: 1) duchowiestwa prawosawnego, 2) ziemst,

3j korporacyi szlacheckich, 4) akademii z uniwersytetami,

5) komitetów handlu i przemysu i gied. Ilo czonków
rady pastwa z nominacyi, wchodzcych do tego ciaa usta-

wodawczego, nie moga przekracza liczby czonków z wyborów.

Udzia Królestwa w skomplikowanych bardzo wyborach

w rónych ciaach wyborczych wypad minirfialnie. Do
ogólnych cia wyborczych z caego pastwa przyznano po
2 wyborców ódzkiemu komitetowi handlu i rkodzie (od

przemysu), komitetowi giedowemu w Warszawie (po 1 od
handlu i od przemysu), i takiemu komitetowi w odzi, trzech

uniwersytetowi warszawskiemu. Przypado specyalnie Królestwu

6 czonków z wyboru, którzy wycznie z Królestwa mieli by
wybierani, a to na prawie 200 czonków, jakich liczya rada

pastwa. Wybory tych 6 czonków inaczej tu urzdzono, ni
U*
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g-dzieindziej, a to z powodu braku ziemstw w Królestwie;

z teg"o powodu przyjto zasad wyborów przez najwyej
opodatkowanych wacicieli ziemskich, ale wyborów porednich
przez wyborców, wybranych po gfuberniach, którzy z caego
kraju zbierali si w Warszawie do wyznaczenia z poród siebie

tych 6 czonków rady pastwa. Wobec braku korporacyi

szlacheckich Królestwu z kuryi tych korporacyi nie przyznano
prawa wyboru.

Liczb posów do dumy z Królestwa polskieg"o ustalio

postanowienie z 6 listopada 1905 r. na 36 w stosunku do 524
z caego pastwa; z t)'ch 3 posów przyznano miastom, t. j.

2 Warszawie a 1 Lodzi, 33 za posów guberniom, w rónej
iloci, od 2 do 5 na guberni.

Do Królestwa zastosowano przepisy ogólne o prawie

.zynnem wyborczem z 19 sierpnia i 24 grudnia 1905 r.,

z niewielkiemi tylko zmianami; pozostay te tu one w mocy
i po zmianach, przeprowadzonych c< do cesarstwa rosyjskiego

w r. 1907. Prawo gosu zostao przyznane bardzo szerokim
warstwom, gosowanie wprowadzono tajne; jednake przyjto
zasad bardzo daleko posunitej porednioci wyborów, dwu-,
trój- a nawet cztero-stopniowych.

Wyborów — poza miastami — dokonywali wedug tych
ustaw wyborcy, wybierani przez prawyborców w czterech

odrbnych kuryach: posiadaczy ziemskich, miast, kuryi

wociaskiej, oraz dodanej przez nowel kuryi robotniczej.

W pierwszej kuryi w zjazdach prawyborcz)xh udzia przy-
znano osobicie wacicielom i doywotnikom ziemskim, o ile

obszar ziemi przez nich posiadanej wynosi przynajmniej 100
dziesicin, pod tym równie warunkiem (lecz wedug noweli
dopiero) take administratorom i dzierawcom dóbr, którzy
mieli pisemny akt umowy dzierawnej lub plenipotencyi, po-
siadaczom terenów górniczych, oraz wacicielom inn)-ch

majtków nieruchomych z wyjtkiem zakadów przemysowo-
handlowych, o ile warto nieruchomoci wynosia przynajmniej

15.000 rubli. Do zjazdów prawyborców tej kuryi nadto
dopuszczaa ustawa penomocników, wybranych na zjazdach

pierwiastkowych (wic tu wybory 3-stopniowe), skadajcych
si z proboszczów i starszych domów modlitwy wszystkich
wyzna, o ile do kocioa naleaa ziemia (bez wzgldu na
obszar), oraz z wacicieli i doywotników, którzy mieli ziemi<j
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obszaru przynajmniej 10 dziesicin lub inny majtek nieruchom)

wartoci przynajmniej 1.500 rubli. Ilo tych penomocników
obliczano tak, by 1 przypada na kade 100 dziesicin lub

nieruchomoci wartoci 15.000 rubli. Zjazdy prawyborców
wraz z penomocnikami zbieray si z osobna w kadym
powiecie pod przewodnictwem sdziego pokoju, \vyznaczoneg"o

przez zjazd sdziów pokoju.

W drug^iej kuryi, do której w obrbie kadej gubernii

zaliczone zostay miasta (z wyjtkiem Warszawy i Lodzi,

wybierajcych osobno posów) zebrania prawyborców nakazaa
ustawa w miecie powiatowem, lub te w kilku miastach, na

które komisya powiatowa wyborcza rozdzielaa ilo wybra
si majcych wyborców. Prawo gosu pierwotnie ograniczono

tylko do pewnych grup ludnoci miejskiej, majcych do
wysoki cenzus; w noweli jednak rozszerzono znacznie prawo
gosowania, mianowicie otrzymali je wszyscy waciciele i do-

ywotnicy nieruchomoci, o ile pacili podatek pastwowy
lub miejski, przedsibiorcy handlowo-przemysowi, o ile mieli

t. zw. wiadectwo handlowe, opacajcy podatek gówny
z przemysu na osobiste zajcie przemysowe (t. j rkodzielnicy),

lokatorzy majce osobne mieszkanie, oraz urzdnicy i emeryci

w subie pastwowej, czy samorzdnej, jak i przy kolejach,

z wyjtkiem suby niszej i robotników; zwaszcza przyznanie

gosu tym wszystkim, którzy mieli wasne mieszkanie, wcigno
szerokie koa do wyborów.

W trzeciej kuryi wprowadzono trzy-stopniowe wybory;
zebrania gminne, z wyczeniem jednak tych, którzy naleeli

do I kuryi, wybie.ray jako zebrania prawyborców penomoc-
ników, po 2 od zebrania, a ci dopiero na zebraniu powiatu

pod przewodnictwem sdziego pokoju wyborców. Zebranie

bd wybierao razem 2, bdte — o czem decydowa
gubernator — dzielio si na dwa oddziay (wedug podziau

terytoryalnego), z których kady wybiera 1 penomocnika.
W miastach, które osobno wybieray posów, t. j. w War-
szawie i Lodzi, prawo gosu wedug ustawy dawa cenzus

wyszy jeszcze, ni w innych miastach, biorcych udzia

w wyborach gubernialnych. Nowela i w tych dwóch niiastach

co do cenzusu wprowadzia te przepisy, co w innych, z t
rónic, e prz}'znaa prawo gosu lokatorom, majcym osobne

mieszkanie, oraz tym, którzy pacili podatek mieszkaniowy,
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CO zreszt w praktyce nie przedstawiao wikszej rónicy, gdy
oczywicie paccy podatek mieszkaniowy naleeli do tych,

którzy mieli mieszkanie na wasne imi. W praktyce w Kró-

lestwie tak te przepisy przeprowadzono, i na listy wyborcze

wpisano z urzdu tych, którzy pacili podatek mieszkaniowy,

tych za, co mieli wasne mieszkanie, ale nie opacali podatku,

tylko na ich wyrane danie; rozrónienie to ustaw zupenie

nie byo uzasadnione. W tych dwóch miastach wedluff

ustawy bya tylko ta jedna kurya.

Nowela z 24 grudnia 1905 r. dodaa w obu tych

miastach kury czwart, robotnicz; dodaa j nadto w dwóch
guberniach: warszawskiej i piotrkowskiej (w której obrbie
ley ód), nowela z -21 lutego 1906 r. take w gubernii

radomskiej. Wybory w kuryi robotniczej wprowadzono dwu-

stopniowe; przyznano prawo gosu robotnikom w przedsibior-

stwach fabryczno-przemysowych, górniczych, metalurgicznych

i warsztatach kolejowych, o ile iakie przedsibiorstwo zatru-

dniao przynajmniej 50 robotników. Robotnicy wic wmniejszych

zakadach zostali od udziau w wyborach w tej kuryi usunici;

gos wic mieli przy wyborach tylko, ' o ile posiadali inny

cenzus (n. p. mieszkaniowy w miastach). Robotnicy kadego
zakadu, w którym ich byo przynajmniej 50, wybierali

z osobna penomocników, a to jednego, jeli zakad mia
robotników od 50 do 1.000, jeli wyej, to po jednym na

kady tysic. W 'praktyce kury robotnicz zmniejszono

liczebnie przez to, i stosujc zasad, e przy wyborach do

dumy kady ma tylko jeden gos (zasada równoci gosów),

wykluczono z tej kuryi tych, którzy jako lokatorowie, majcy
wasne mieszkanie, gos otrzymali w kuryi miejskiej. Jednake
senat wyda (w r. 1906) wyjanienie, i robotnicy gosuj
zawsze w kuryi robotniczej, choby mieli wasne mieszkanie.

Penomocnicy, wybrani przez robotników, wybierali wyborców,

a to tak, i robotnicy z gubernii warszawskiej wybierali ich

razem z robotnikami z miasta Warszawy w oznaczonej liczbie,

to robotnicy z gubernii piotrkowskiej z robotnikami z miasta

Lodzi, a nastpnie dopiero komisye gubernialne do spraw

wyborczych rozdzielay przy kadych wyborach z osobna

wyborców midzy zgromadzenia w)-borcze gubernialne i miejskie

na podstawie stosunku iloci robotników w gubernii

i w miecie.
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Udzia w prawyborach przyznaa ustawa tym, którzy

mieli lat 25; kobiety usunito od osobisteg^o udziau w goso-
waniu, dozwalajc na nie, o ile miay cenzus, przez ma lub

syna. Wykluczeni zostali od gosowania: g-ubernator, wice-

g^ubernator, wszyscy urzdnicy policyi w miejscu ich urzdo-

wania, jak równie wojskowi oraz uczniowie zakadów naukowych.

Penomocników na zgromadzeniach pierwiastkowych, jak

i wyborców, dozwolono wybiera tylko 2 poród osób, które

miay prawo bra udzia w prawyborach w tym zjedzie, gdzie

si prawybory odbyway. Penomocnikom i wyborcom
z kuryi robotniczej przyznany zosta zwrot kosztów po-

dróy.
Liczb wyborców, przypadajc na kady powiat,

dokadnie ustalono, dzielc j midzy kurye. Obliczenia tego

podziau dokonano na podstawie bardzo skomplikowanych
zestawie liczby, siy podatkowej i t, d. tych kuryi. Na zjazdy

wypadao w guberniach od 40 do 100 wyborców
(obok wyborców z kuryi robotniczej), w miastach

Warszawie i Lodzi po 80, t. j. z kuryi posiadaczy ziemskich

od 16 do 48, z kuryi od 10 do 45, z kuryi wiejskiej od 14

do 28. Na powiat prz}padao 4—22 wyborców, na kurye

w powiecie 1— 17. Gosowanie na posów w ten sposób

urzdzono, i najprzód kartkami ustalao si kandydatów,

a nastpnie gosowao si po kolei tajnie na kadego kand}-

data z osobna (balotowao), zaczynajc od stosowania na

tych kandydatów, którzy najwiksz dostali ilo gosów.
Wielkie ograniczenie w wyborze posa wprowadzono przez

|)rzepis, i móg by wybrany na posa tylko jeden z poród
wyborców tego zebrania, które wyboru dokonywao. Od posa
ustawa daa znajomoci jzyka rosyjskiego; okres trwania

mandatu oznaczono na lat 5.

Nowela z 24 grudnia 1905 r. dodawaa jednego posa
Królestwu. Posa tego wybieray specialnie wskazane gminy
w guberniach lubelskiej i siedleckiej, a to tak, i obok 2

penomocników dla wyborów z tych gubernii gminom tym
nakazaa nowela jeszcze wybiera po 2 penomocników,
którzy nastpnie na zebraniach powiatowych w)bierali

wyborców, a ci w Chemie posa. Tylko z jednej

kuryi dokonywa si wybór tego posa; do gmin tych,

które w jego wyborze uczestnicz)-y, zaliczono gminy
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prawosawne (dawniej ludnoci unickiej), posa tego

te oznaczano zwyczajnie jako posa od ludnoci > rosyjskiej*

Królestwa. 5 maja 1906 r. wydano przepisy blisze co do

sposobu jeg-o wyboru.

Królestwo nie utrzymao si przy przyznanej mu
pierwotnie iloci posów do dumy; w tej liczbie wysao ich

do dwóch pierwszych dum, nastpnie jednak w regulaminie

wyborczym z 16 czerwca 1907 r, liczb posów z Królestwa

ograniczono do 14 na ogóln cyfr 442, bo do takiej cyfry

zmniejszono liczb posów w dumie. Z tych 14 posów 10

przyznano guberniom, kadej jednego posa, miastom Warszawie

i Lodzi po jednym, za dwóch posów ludnoci prawosawnej,

t. j. jednego z gmin wskazanych wgubernii lubelskiej i siedleckiej,

drugiego za — nowo wtedy dodanego — ludnoci rosyj-

skiej w Warszawie. Dla wyboru tego ostatniego posa
utworzono w Warszawie osobn kury z 20 wyborców,
wybieranych przez prawyborców Rosyan, nie gosujcych
w kuryi miejskiej, a to w rewirach, na które podzieli polecia

ustawa miasto genera-gubernatorowi.

Ustawa wyborcza z r. 1907 specyalnie nadto uprzy-

wilejowaa co do prawa wyborczego czynnego prawosawnych;
dopuszczono w kuryi miejskiej do gosowania na wyborców
take sub wysz i nisz cerkiewn, choby bez zwykego
cenzusu; w kuryi pierwszej Rosyanie, majcy poprzednio tylko

prawo udziau w zjedzie pierwiastkowym, dostali prawo oso-

bistego udziau w zjedzie na równi z penomocnikami; w kuryi

trzeciej za Rosyanom przyznano penomocników osobnych
na równi z penomocnikami gmin.

19. Wolnoci obywatelskie w dobie

konstytucyjnej 1905-1915.

Literatura: Grabowski, Wolnoci obywatelskie ; Binkowski,

Prawo o stowarzyszeniach; Posner, Wolno zgromadze; Ochimowski,
Nowa tymczasowa ustawa; Tene, Nowella; Tene^ Druga nowella;
Papieski, Przepisy prasowe.

W dobie konstytucyjnej okrelono bliej w pastwie
rosyjskiem z wolnoci obywatelskich prawa zgromadze
i stowarzysze, oraz prawo wolnoci druku.
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Prawa o zgromadzeniach. Dla zgromadze
wydano ju 12 padziernika 1905 r. przepisy tymczasowe,

wic jeszcze przed ogoszeniem konstytucyi; wkrótce jednak

zastpiono t ustaw inn, równie wydan jako tymczasow,

z 4 marca 1906 r.

Ustaw t utrzymano zasad, i trzeba pozwolenia wadzy
na zwoanie zgromadzenia tylko dla zebra pod goem niebem

i dla zjazdów, wprowadzono te zasad tylko zgaszania dla

zgromadze publicznych, a bez adnych ogranicze dozwolono

na zgromadzenia niepubliczne. Zg-romadzenia publiczne

okrelono jako takie, które zwouje si dla nieoznaczonej

iloci osób, lub te dla oznaczonej, lecz zoonej z osób,

które nie wszystkie osobicie s znane organizatorom. Za

publiczne zgromadzenia nie uznaa ustawa zgromadze organi-

zowanych z rozporzdzenia wadz i osób urzdowych, przed-

wyborczych dla omówienia kandydatów na posów do dumy,

o ile si odbyway w lokalach zamknitych, religijnych i

zwoywanych dla celów modlitwy, jak równie pochodów
pog-rzebowych z krzyem i procesyi; o tych ostatnich jednak

w miastach nakazaa zawiadamia policy. Nie poczytaa te
ustawa za publiczne zgromadze czonków stowarzysze, o ile

tylko czonkowie brali w nich udzia. Jednake zebrania,

zwoywane w teatrach, salach koncertowych, i wystawowych,

w g-machach instytucyi spoecznych i stanowych, w lokalach

dla zebra lub te w tym celu najmowanych, uznaa jako

publiczne. W praktyce pod pojcie publicznych zebra
podcignito zg-romadzenia stowarzysze, jeli si zbieray

poza lokalem stowarzyszenia. Zakazaa za ustawa urzdzania

zgromadze publicznych w hotelach, restauracyach, kuchniach

ludowych, traktyerniach, jadodajniach i t. d. W lokalach,

zajmowanych przez zakady naukowe, dozwolia na urzdzanie

zgromadze tylko naukowych, lub takich, na które pozwalay

przepisy co do tych zakadów. W razie jednak wprowadzenia

ochrony wzmocnionej lub nadzwyczajnej upowania ustawa

g-enera-gubernatora, wzgldnie gubernatora, do zakazywania

wszelkich zgromadze publicznych, a nawet zebra pry-

watnych.

Zgoszenie zgromadzenia musiao wedug ustawy nastpi
na trzy dni przed dniem zgromadzenia lub przed jego

ogoszeniem, a jeli naczelnik policyi w innej miejscowoci
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mieszka, na 7 dni przedtem, z podaniem daty, przedmiotu

obrad, organizatorów, a jeli mia by wygoszony referat,

komunikat lub mowy, to i osoby tego, który mia przemawia.
Wadzy przyznane zostao prawo zakazania zgromadzenia,

jeli cel zgromadzenia grozi spokojowi i bezpieczestwu, jak

równie jeli zebranie miao si odby w lokalu, w którym
zgromadze urzdza nie wolno; wadza zawiadomi powinna
bya o odmowie na dzie, wzgldnie, jeli zebranie w innej

miao si odby miejscowoci, na 2 dni przedtem.

Zakazaa ustawa udziau w zebraniach uzbrojonym,
uczniom niszych i rednich zakadów, o ile chcieliby bra
udzia w zgromadzeniu bez pozwolenia swej wadzy, niepeno-
letnim, za w zgromadzeniach politycznych, manifestacyach,

pochodach i t. d. wojskowym.
Policyi przyznano prawo wysyania na zgromadzenia

publiczne urzdnika, przed zebraniem nakazano policyi poda
nazwiska czonków prezydyum. Urzdnik policyi móg wedug
ustawy da rozwizania zgromadzenia lub sam je rozwiza,
jeli temat obrad inny by, ni zgoszony, w zgromadzeniu
bray udzia osoby, którym nie wolno, jeli zbierao si
skadki niedozwolone, wygaszao opinie, które mogy wywoa
wrogi nastrój jednej czci ludnoci przeciw drugiej, wreszcie

jeli zosta zakócony porzdek publiczny przez okrzyki i de-

klaracye buntownicze, przez pochwalanie przestpstw, podnie-
canie do nieposuszestwa wadzy lub do gwatu, do rozpow-
szechniania proklamacyi lub przestpnych wydawnictw, lub

zebranie stao si grone dla spokoju czy bezpieczestwa
publicznego.

Odrbnie zostay urzdzone zgromadzenia przedwyborcze
dla wyborów do dumy w ukazie z 12 grudnia 1905 r.; prze-

pisy te pozostay w mocy i po zmianie tej ustawy co do
wyborów. W zgromadzeniach przedwyborczych dozwolono
bra udzia tylko prawyborcom, wpisanym na list odpo-
wiedniego cyrkuu lub zjazdu wyborczego, wzgldnie wy-
borcom gubernii lub miasta, i prezesom zebra wyborcz5xh;
tak wic wyborcy czy prawyborcy z innego okrgu zostali

od udziau wyczeni. Zebrania takie powinny si byy odby-
wa tylko w lokalach zamknitych, a by na 24 godzin
wczeniej zgoszone. Na zgromadzenia prawyborców do-
zwolono policyi wysya swego urzdnika, na zgromadzenia
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wyborców— nie. Zgromadzeniom tym wic przjznano wik-
sze swobody, ni innym zg"romadzenic)m publicznym.

Prawo o stowarzyszeniach. Przepisy o sto-

warzyszeniach wydane zostay jako tymczasowe 4 marca 1906 r.

Dla zawizania stowarzyszenia w zasadzie nie potrzeba byo
pozwolenia wadzy, wystarczao zgoszenie; zabroniono za-

wizywania stowarzysze, dcyci do celów przeciwnych

moralnoci publicznej, wzbronion)ch przez prawo karne lub

gronych dla bezpieczestwa publicznego, jak równie, o ile

chodzi o stowarzyszenia polityczne, stowarz}Sze zarzdzanych
przez instytucye i osoby, znajdujce si za granic. Pozosta-

wiono wic wadzy rzdowej znaczn swobod w ocenie, które

stowarzyszenia uzna za niedozwolone. Prawo odróniao troja-

kiego rodzaju stowarzyszenia: 1) nie majce prawa organizo-

wania oddziaów, posiadania nieruchomoci, kapitaów, za-

wierania umów, zobowizywania si i stawania w sdach, wic
stowarzyszenia pozbawione charakteru osobowoci prawnej,

2) majce te prawa i zwizki stowarzysze, wreszcie 3) sto-

warzyszenia zawodowe, które miay przyznane te prawa, co

grupa druga. Stowarzyszenia którejkolwiek grupy nakazaa
ustawa zgasza z podaniem pizy zgoszeniu celu stowarz}-

szenia, nazwisk i adresów zaoycieli, tcrytoryum, na które si
rozcigao, sposobu wyboru zarzdu, oraz przyjmowania i ustpo-
wania czonków. Co do stowarzysze z drugiej grupy, to

zaoyciele musieli wedug ustawy nadto udowodni przez

powiadczenie rejenta swoj zdolno prawn i tosamo
podpisów, zoy statut oraz drobn kwot na ogoszenia,
stowarzyszenia trzeciej grupy, t. j. zawodowe, tylko statut, ale

bardziej szczegóowy. Zgasza nakazano zawizanie stowa-

rzysze dwóch pierwszych grup u gubernatora lub naczelnika

miasta, trzeciej grupy u inspektora fabrycznego lub inyniera
górniczego. Tylko jednak dla stowarzysze pierwszej grupy
uznane zostao za wystarczajce samo zgoszenie, dla stowa-

rzysze drugiej i trzeciej grupy przepisano jeszcze t. zw. re-

gestracy, a to przez urzdy gubernialne do spraw sto-

warzysze; zgoszenia wic takich stowarzysze musiay wedug
tej ustawy i do tego urzdu, gdy zgoszenia pierwszej grupy
odsya gubernator, wzgldnie naczelnik miasta do tego urzdu
tylko wtedy, jeli chodzio o ich odrzucenie.

Urzd do spraw stowarzysze utworzono z wiceguber-
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natora, zarzdzajcego izb skarbow, prokuratora i 3 prezesów
sdów g-minnych z wyborów, zaproszonych przez gubernatora,

a przy sprawach stowarzysze zawodowych take z inspektora

fabrycznego, gubernialnego lub okrgowego i inyniera gór-

niczego. Zakaz zawizania stowarzyszenia dozwalaa ustawa

zaskara do senatu, który decjdjwa na podstawie pimien-
nej relacyi.

System koncesyi pozosta jednak utrzymany czciowo,
mianowicie co do stowarzysze religijnych oraz co do stowarzy-

sze osób, nalecych do armii i marynarki i sucych przy

kolei i telefonach. Tym osobom nie dozwolono tworzy
zwizków stowarzysze, stowarzysze politycznych, jak równie
^.towarzysze, nie odpowiadajcych interesom suby i stosunków
subowych. Zakazano wogóle tworzenia stowarzysze uczniom
rednich zakadów szkolnych i nieletnim, za uczniom wyszych
zakadów dozwolono, o ile si one nie sprzeciwiay ustawom
tych zakadów. Stowarzyszeniom zawodowym zakazano two-

rzenia zwizków stowarzysze i zakazano stowarzysze zawo-

dowych, kierowanych przez osoby lub instytucye, znajdujce
si za granic, za oddziaom, otwieranym przez stowarzyszenia

zawodowe, tworzenia odrbnego od stowarzyszenia zarzdu.

Do takiego stowarzyszenia zawodowego dozwolono nalee
tylko osobom, zajtym w przedsibiorstwach lub trudnicym
si prac albo rzemiosem jednego rodzaju lub rodzajów,

majcych z sob zwizek, a wic z wykluczeniem innych osób,

jak i monoci stowarzysze osób z rónych zawodów. Sto-

warzyszenia zawodowe ograniczono w praktyce przez interpre-

tacy ustawy take w tym kierunku, i zakazano im zwoywania
zgromadze publicznych. Do stowarzysze ustawa dopucia
nieletnich, lecz nie do zarzdu.

Wolno druku. Spraw wolnoci prasy unor-

moway tymczasowe przepisy, zawarte w ukazie z 29. listopada

1905 r., wzorowane gównie na ustawie prasowej austr}'ackiej,

od niej jednak surowsze. Uzupenione zostay te przepisy

nowel z 18. marca 1906 r.

Ustaw z r. 1905 uregulowano przepisy tylko dla wyda-
wnictw peryodycznych, i to o ile wychodziy te wydawnictwa
w miastach; dla wydawnictw wic peryodycznych, ogaszanych
poza miastami, pozostay w mocy dawne przepisy o cenzurze

prewencyjnej, co nie miao wikszego znaczenia wobec tego,
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i ruch wydawniczy wycznie po miastach si skupia. Ustaw
zostaa zniesiona cenzura prewencyjna; ministrowi spraw
wewntrznych przyznano jednak prawo wydawania zakazu

ogaszania wiadomoci o ruchach wojsk i si morskich
i o rodkach obrony. Zniesion zostaa koncesya, jak 'i obowizek
skadania kaucyi przez wydawców pism peryodycznych.
Wydawanie pisma nakazaa ustawa zgasza do gubernatora
lub naczelnika miasta z podaniem tytuu, programu, okresów
jego wydawania, wysokoci prenumeraty, nazwiska wydawcy
i drukarza, a take i redaktora odpowiedzialnego, jeli nie

by nim wydawca, na wadz za naoono obowizek wydania
do 2 tygodni, dla pism za nierosyjskich do 2 miesicy,
powiadczenia zgoszenia pisma. Redaktorem odpowiedzialnym
móg by wedug ustawy tylko obywatel ros)'jski, wedug
noweli majcy prawo wyborcze. Skada on przy zgoszeniu
deklaracy, e bierze na siebie zawiadywanie wydawnictwem,
jeli ich za byo kilku, to z oznaczeniem, w jakiej czci.
Wadzy wolno byo odmówi wydania powiadczenia zgoszenia
ze wzgldów na braki formalne zgoszenia, lub jeli tytu
wydawnictwa albo program zawiera co przeciwnego moral-

noci lub prawu karnemu. Prawo do wydawania pisma gaso,
jeli ono w cigu roku si nie rozpoczo, lub doznao rocznej

przerwy. Pisma nakazano po ogoszeniu skada po 1 egzem-
plarzu komitetowi do spraw prasowych, t. j. dawnej cenzurze.

Nowela dodaa, i wydawnictwa, opatrzone rycinami lub

rysunkami, lub przynajmniej same ryciny i rysunki, przed-

kada naley komitetowi do spraw prasowych na 24 godziny
przed puszczeniem w obieg.

Ustawa zniosa nakadanie kar administracyjnych na

pisma, zachowaa jedynie kary sdowe. Urzdowi cenzury

przyznano prawo konfiskaty pisma (bez obowizku jednak

zapacenia odszkodowania w razie, jeli sd nie zatwierdzi

konfiskaty), o ile treci popeniono przestpstwo, lub w numerze
nie byo podanego nazwiska odpowiedzialnego redaktora,

wydawcy, drukarni i adresu redakcyi. Móg take konfiskat

zarzdzi i sd, przyczem równie móg zawiesi wydawnictwo
do wyroku. Sd móg tymczasowo wydawnictwo zawiesi a
do zaatwienia sprawy ostatecznego. Za przestpstwa cile
prasowe (t. j. porzdkowe) ustanowione zostay do znaczne

kary, pod^vyszone w noweli; przestpstwa te oddano sdom
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pokoju. Przestpstwa inne, popeniane przez pras, sdziy
sdy okrg-owe lub te (przestpstwa t. zw. polityczne) izby

sdowe; odpowiada winny, a redaktor odpowiedzialny take
za nieogldno, e taki numer wydawnictwa zosta ogoszony.

Wyrokiem sd obok naoenia kaiy móg wydawnictwo zawiesi

na jaki czas lub te zakaza go na zawsze. Wydawnictwo
mogo by zawieszone, jeli kara nie zostanie zapacona.

Pozostay jednak w mocy niektóre przepisy poprzednio obo-

wizujce. Tak artykuów o dziaalnoci i przemówieniach

monarchy i czonków rodziny panujcej, jak równie opisów

podróy obcych monarchów, bdcych gomi panujcego,

nie wolno byo ogasza, jak za zgod ministra dwojru. Wyda-
wnictwa zostay nadal obowizane do zamieszczania sprostowa
tak oficyalnych, jak i przesyanych przez osoby prywatne

Dla afiszy i drobnych ogosze drukiem dalej pozosta utrzy

many obowizek przedkadania ich do cenzury prewencyjnej

Spraw wolnoci druku wydawnictw nieperyodycznych

uregulowaa osobna ustawa z 26. kwietnia 1 906 r. Od wszelkiej

cenzury uwolniono cenniki, bilety wizytowe, zawiadomienia

zaproszenia i t. d. Ksiki powyej 5 arkuszy nakazaa ustawa

skada równoczenie z oddaniem ich w obieg ksigarski

w komitecie do spraw procesowych, za broszury do arkusza

druku na dwa dni, od 1 do 5 arkuszy na 7 dni przedtem,

nim wyjd z drukarni. Musia by zawsze wskazany adres

drukarza. Komitet móg skonfiskowa ksik, jeli w niej

znajdoway si poszlaki przestpstwa; decydowa ostatecznie

w tej sprawie sd. Prawo to przepisao kary porzdkowe,

a nadto surowe kary za przestpstwa, drukiem w broszurze

czy ksice popenione.
Wolnoci te jednak, zwaszcza wolno druku i zgro-

madze, nie miay wielkiego dla Królestwa znaczenia wobec

tego, i po ogoszeniu ich prawie bez przerwy istniay tara

stany wyjtkowe.
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20. Tolcrancya religijna i liwestya praw
jzyl^a polskiego.

Literatura: Nowodworski, Tolerancja religijna.

Tolerancya relig^ijna. Ju manifest cesarski

z 26. lutego 1903 r. zapowiada umocnienie zasady tolerancyi

relig^ijnej, a ukaz z 25. grudnia 1904 r. rewizyc ustawy o pra-

wach wyzna nieprawoslawnych. Przeprowadzi t zasad
ukaz z 17. kwietnia 1905 r., rozprowadzony w równoczenie
zatwierdzonej uchwale komitetu ministrów. Ukaz ten zniós
zakaz opuszczania kocioa prawosawnego i wprowadzi swo-

bod przechodzenia z teg"o wyznania na wszelkie inne wyzna-
nia, byle chrzecijaskie. Dozwolone to zostao osobom pe-
noletnim, majcym wic 21 lat; co do dzieci postanawia ukaz,

i jeli jedno z rodziców przechodzio na inn wiar chrzeci-

jask, dzieci pozostaway w wierze wspólnej poprzednio
maonkom, jeli za oboje maonkowie zmieniali wiar, to

dzieci do lat 14 szy za wyznaniem rodziców, starsze za
pozostaway przy dawnej wierze, któr zmieni mogy dopiero

po uzyskaniu penoletnoci. Uzupeni te przepisy ukaz z 25.

czerwca 1905 r., który zniós wszelkie kary, poczone z opu-

szczeniem wiary prawosawnej, nadto zagodzi kary za prze-

stpstwa przeciw religii. Jednake wprowadzenie zasady tole-

rancyi nie usuno zakazu apostoowania innej religii wród
prawosawnych; prawo apostoowania pozostao przyznane
wycznie kocioowi prawosawnemu. Równie dalej w mocy
pozostay przepisy, i maestwa, zawierane przez katolików

z prawosawnymi, bogosawi wanie mogli tylko duchowni
prawosawni, jak równie, i dzieci z takich mieszanych ma-
estw musiay by chrzczone w religii prawosawnej.

Ukaz toleranc}'jny z r. 1905 przyniós take, wzgldnie
zapowiada, zmian niektórych przepisów w stosunku do Ko-
cioa katolickiego. W szczególnoci uchyli instrukcy z r. 1900
co do udziau przedstawicieli okrgu naukowego przy egza-

minach ostatecznych w seminaryach duchownych, oraz poleci
ministrowi wyjednanie zezwolenia na zniesienie ukazu z r. 1902
co do zdawania egzaminów z rosyjskich przedmiotów przed
osobnemi komisyami poza seminaryami i co do dopuszczania
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do posad kocielnych i takich kandydatów, którzy tego eg-

zaminu nie mieli. Ukaz rozkaza otwarcie wszystkich kocioów,
zamknitych bd administracyjnie, bd przez wyrok sdowy,
i ustali zasad, e pozwolenia na budow lub odbudow czy

napraw wity miay by wydawane, jeli godzia si na to

wysza wadza kocielna tego wyznania, byy zapewnione
odpowiednie fundusze i zachowane przepisy budowlane.
Uchylono te przepis o zamykaniu klasztorów, gdy liczba ich

czonków spada poniej 8.

Prawa jzyka polskiego. W zakresie praw
jzyka polskiego i litewskiego w szkoach postanowi ukaz

o tolerancyi religijnej z 17. kwietnia 1905 r., i w calem
pastwie wykad religii wyzna chrzecijaskich odbywa si
mia w jzyku uczniów,, i to przez duchownych waciwego
wyznania, a tylko w braku tyche przez wieckich tego samego
wyznania. W tyme roku uznano jako zasad, e jzyka pol-

skiego uczy naley w polskim jzyku. Dopuszczono nadto

rozszerzenia jzyka polskiego w szkoach ludowych, udzielajc

ministrowi owiaty prawa dozwalania, by w szkoach ludowych
Królestwa, w których wikszo uczniów bya polska lub

litewska, uczono arytmetyki w szkoach jednoklasowych
i w pierwszych klasach innych szkó po polsku. e za,
w Królestwie przewanie byy tylko szkoy wiejskie jednokla-

sowe, wic prawie ogóu szkó wiejskich tyczy si ten przepis

jzyk rosyjski pozostaby tylko jako wykadowy dla nauki

tego jzyka. W praktyce jednak pozosta przecie dla aryt-

metyki jzyk rosyjski, a minister owiaty w rozporzdzeniu
z r. 1908 okreli, i jzyk polski móg by przy arytmetyce
uywany tylko posikowo, a egzamin z tego przedmiotu mia
si odbywa w jzyku rosyjskim.

Wedug planu dla szkó ludowych z r. 1906 o szkole

ludowej nauczyciele powinni byli uczniów zaznajamia z faktami

z historyi polskiej; w praktyce przepis ten nie zosta N\'ykonan}-.

Tyle tylko ustpstw na rzecz jzyka polskiego przyniosa
ta doba co do szkolnictwa publicznego. Wiksze koncesye
uczyniono na jego rzecz co do szkó prywatnych rednich.
W r. 1905 komitet ministrów okreli t kwesty tak, iz móg
by w szkoach prywatnych uywany jzyk polski z wyjtkiem
nauki jzyka rosyjskiego, geografii i historyi Rosy i, wkrótce
jednak rozcignito obowizek uczenia w jzyku rosyjskim na
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caJ historyc i ca g^eografic, w r. 1910 za okólnikiem mi-

nisteryalnym nakazano, i liczba godzin tych trzech przed-

miotów, wykadanych w jzyku rosyjskim, miaa b) tak

wielka, jak w szkoach rzdowych. Wreszcie postanowiono,

i tych przedmiotów uczy mogli tylko prawosawni.
Na tej podstawie powsta cay szereg szkó prywatnych

rednich z jzykiem wykadowym polskim. wiadectwa jednak

tych szkó nie miay adnego znaczenia jako wiadectwa urz-
dowe; dlatego te zwano te szkoy szkoami bez praw.

Poza temi koncesyami w zakresie szkolnictwa uregulo-

wano w r. 1905 jedynie jeszcze kwesty u}'wania jzyka pol-

skiego w gminach. Utrzymano jednak jzyk rosyjski nawet

w tych granicach, które zaj nie w drodze przepisów praw-

nych, lecz w praktyce ycia. Prawa jzyka polskiego tak

okrelono, i mia on by jzykiem obrad zgromadze, i
mogy si nim posugiwa gminy w stosunkach z stronami

(ale nie wadzami rzdowemi), jak' równie organy gminy
midzy sob (wójci z sotysami i t. d.), oraz katolickie zgro-

madzenia parafialne i zebrania szkolne, ale nie w tych gminach,
gdzie ludno bya lite\Yska lub ruska, i wreszcie po polsku

i po rosyjsku miay by prowadzone te ksigi gminne, które

podlegay kontroli rzdu, gdy inne mogy by prowadzone
wycznie po polsku.

Zreszt co do praw jzyka polskiego w administracyi,

jak i w sdownictwie, adnych nie wydano nowych przepisów.

^ fi"
"r^S

Historya uitrojn Polski w rarysie. T. TU. 13
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Literatura: Korzon, Dzieje wewntrzne t. I § 4—9; Mo-
cicki, Dzieje porozbiorowo.

Na mocy traktatów, zawartych midzy pastwami roz-

biorowemi 5 sierpnia 1772 r. i traktatu Rosyi z Polsk z 18

wrzenia 1773 r. zaja Rosya z ziem polskich województwa:

inflanckie prócz maej czki, poockie prócz czci z praweg-o

brzegu Dwiny, witebskie bez powiatu orszaskiego, mcisaw-
skie i kawald miskiego. Obszar ten obejmowa 1.629 mil

kw. z ludnoci przeszo 1,300.000. Przy drugim rozbiorze

na mocy traktatu z Prusami z 23 stycznia i z Polsk z 17

sierpnia 1793 r. zaja Rosya województwa: miskie, kijowskie,

bracawskie i podolskie oraz czci województw: wileskiego,

nowogródzkiego, brzesko-litcwskiego i woyskiego, ogóem
4.553 mil kw. z ludnoci nieco ponad 3 miliony. Wreszcie

traktat podziaowy, z Prusami zawarty 24 padziernika 1795 r.,'

uzupeniony przez akt demarkacyjny z 13 sierpnia 1796 r.,

odda Rosyi reszty województw: nowogrodzkiego, brzesko-

litewskiego, cz Woynia i ziemi chemskiej, oraz prawie

cae ksistwo mudzkie. Obszar ten wynosi 2,185 mil kw.

i prawie 1,200.000 ludnoci.

Nieznacznie powikszyy si posiadoci rosyjskie na

ziemiach polskich przez traktaty tylyckie z 7 i 9 lipca 1807 r.,

zawarte z Napoleonem, i Prusami; Rosya otrz>ma.i czstk
z udziau pruskiego, mianowicie obwód biaostocki, obejmujcy

okoo 160 mil kw.

W traktacie, zawartym w Schónbrunn z Austrj- i z Napo-

leonem 14 padziernika 1809 r., zyskaa Rosya cz Galicy i,

mianowicie obwód tarnopolski; liczy on 121 mil kw., a ludno-

ci 349.000. Jednake wskutek traktatu wiedeskiego z 3

maja 1815 r. obwód tarnopolski powróci do Austryi.
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1. Podzia i zarzd kraju.

Literatura: Lehtonen, Die polnischen Proyinzen Russlands;
Mocicki, Dzieje porozbiorowe.

Podzia administracyjny, Z ziem polskich

zabranych przez Rosyc przy pierwszym podziale utworzono

w r. 1772 dwie gubernie: pskowsk i mohylewsk, w skad
których weszo take i nieco ziem rosyjskich z Pskowem
i Wielkimi Lukami. Gubernie dzieliy si na prowincyc;

kada liczya ich po cztery, prowincye za znowu podzielono

na powiaty, których byo razem 21; nie utworzono ich jednak

w prowincyi pskowskiej, jako w ziemi dawniej ju do pastwa
rosyjskiego nalecej.

Podzia ten jednak nie trwa dugo; ju w r. 1775 po-

stanowiono nowy, wprowadzony w ycie w r. 1778. Czci
ziem, poprzednio ju do Rosyi nalecych (Psków, Wielkie

Luki), odczono, a z nabytków polskich wycznie utworzono

dwie gubernie: poock, i mohylewsk; pierwsz podzielono

na 11, drug na 12 powiatów. Nazw gubernii zmieniono na

nazw namiestnictw, jednake i dalej pozostaa w uyciu nazwa

poprzednia. W r. 1796 poczono oba namiestnictwa w jedn
guberni biaorusk, a na siedzib wadz wyznaczono Witebsk.

W r. 1802 jednak znowu podzielono ten obszar na dwie

gubernie: witebsk i mohylewsk, oznaczane razem do roku

1840 nazw biaoruskich.

Po drugim rozbiorze kawaki z nabytych terytoryów

doczono do gubernii : poockiej i mohylewskiej, inne do ju
dawniej istniejcych rosyjskich gubernii: czerniechowskiej,

kijowskiej i jekaterynosawskiej. Reszt za podzielono na

trzy gubernie: misk, bracawsk i zasawsk.
Po trzecim rozbiorze przy organizacyi nabytków w r. 1795

i 1796 na nowo przeprowadzono podzia take i tej dzielnicy,

któr zaja Rosya przy drugim rozbiorze. Utrzymano gu-

bernie: bracawsk, misk i woysk (w miejsce zasawskiej),

podzielone kada na 13 powiatów, z innemi granicami, ni je

poprzednio dostay, dodano guberni podolsk z Kamiecem
jako miastem gównem. Z reszty nabytków zorganizowano
gubernie: wilesk z 11 powiatami i Sonimsk z 8 powiatami.

W r. 1797 jednak skasowano guberni bracawsk i rozdzielono
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j midzy nowookrelon g-ubernic kijowsk, która obja obok
obszarów nowo zajtych dawniej ju (w r. 1667) Rosy i przy-

pade miasto Kijów z okrg-iem, oraz gubernie : woysk
i podolsk, za gubernie: wilesk i soniinsk zczono
w jedn litewsk, podzielon na 19 powiatów. W r. 1801 roz-

dzielono g-uberni litewsk na dwie: wilesk i grodziesk,
nazywane do roku 1840 litewskiemi.

Terytoryum, nabytem w r. 1807 przez traktaty w Tyly
zawarte, zarzdzano z osobna pod nazw obwodu biaostoc-

kiego. W r. 1843 ostatecznie przeprowadzono nowy podzia
obszaru, obejmujcego gubernie wilesk i grodziesk i obwód
biaostocki, a to na trzy gubernie: wilesk, grodziesk
i kowiesk.

Tak ostatecznie na terytoryach, które Rosyi dostay si
przy trzech rozbiorach Polski i w r. 1807, utworzono 9 gubernii:

wilesk, grodziesk, kowiesk, misk, witebsk, mohylew-
sk, woysk, podolsk i kijowsk; pewne skrajne czci
terytoryów dawniej polskich i nadal pozostay przy dawniej-

szych rosyjskich guberniach. Zmianom ulegay jeszcze i póniej
granice gubernii, jak i podzia na powiaty; ostatecznie powia-
tów otrzymay gubernie: wileska i kowieska po 7, grodzie-
ska i miska po 9, witebska i mohylewska po 11, woyska,
podolska i kijowska po 12.

Na oznaczenie tych gubernii uywano do poowy XIX
wieku nazwy gubernii odzjskanych od Polski, potem kraju

zachodniego, a to kraju pónocno-zachodniego dla pierwsz)ch

6, a kraju poudniowo-zachodniego dla 3 ostatnich. "W pol-

skim jzyku obszar ten okrelano najczciej jako kraj zabrany.

Zarzd gubernii. Na czele obu gubernii, utwo-
rzonych z ziem, zabranych przy pierwszym rozbiorze, stanli
jako kierujcy urzdnicy administracyjni gubernatorowie,
którym dodano do pomocy licznych podwadnych urzdników:
wicegubernatora, djrektora, starszego komisarza wojskowego,
radców gubernialnych i t. d. W prowincyach rzdzili woje-
wodowie z przydan im kancelary, zoon z prokuratora,

2 sekretarzy i urzdników niszych kancelaryjnych. Do
kancelaryi po prowincyach naleaa administracya i policya.

jak równie ciganie podatków, gdy nie ustanawiano osobnych
wadz skarbowych. W powiatach utworzono urzdy komisarzy
z dodan kancelary, a take maym oddziaem wojska, o ile
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chodzio o siedziby powiatów, w których nie byJo wyszej
wadzy. Do komisarza naleay zwaszcza policyjne sprawy,

ciganie podatków, pomoc dla wojsk przy przemarszach,

oraz sdzenie drobnych spraw sdowych (do 25 rubli), ustnie

wnoszonych,
Org-anizacya ta jednak nie miaa dugiego bytu. W r. 1775

wydan zostaa dla Rosyi obszerna ordynacya dla zarzdu
gubernii; t ordynacy, z drobnemi zmianami, przeprowadzono
w r. 1778 take i w tych dwóch guberniach polskich, które

wówczas do Rosyi naleay, w cznoci z nowera okreleniem
wówczas ich granic i nowym podziaem ju tylko na powiaty.

Zarzd gubernii oddano rzdowi gubernialnemu, zoonemu
z gubernatora i 2 radców gubernialnych jako jego pomo-
cników; w powiatach ustanowiono kapitanów czyli ziemskich
sprawników, nazywanych nieraz zwyczajowo i póniej jeszcze

komisarzami. Sprawnik z dworr;a asesorami, wybieranymi
przez szlacht, tworzy t. zw. niszy urzd ziemski, do którego
naleaa policya bezpieczestwa i ubogich. Do pomocy
w gubernii ustanowieni byli geometrzy, w powiatach lekarze,

w gubernii rady budowlane. W miastach wikszych dla

sprawowania policyi ustanowiono horodniczych pod kierunkiem
gubernatora. Sprawy skarbowe odczono od administracyi

i oddano osobnym — po jednej na gubernie — izbom
skarbowym, które skadali: wicegubernator, dyrektor ekonomii,
radca, dwaj asesorowie i kasyer.

Gdy po drugim i trzecim rozbiorze Polski w tych
nowych nabytkach urzdzano administracyc, zastosowano take
tu organizacy Katarzyny U; taksamo wic i w nich utworzono
gubernatorów, sprawników z asesorami, horodniczych, izby

skarbowe i t. d.

Ustrój terr, prawie nie rónicy si od tego, jaki miay
gubernie cile rosyjskie, przetrwa bez zmian wkszych, jak

i w gbi Rosyi, bardzo dugo, bo a do czasów reform
Aleksandra II.

Specyaln instytucy tego kraju byy ustanowione w r. 1 807
a zorganizowane przez ordynacy z r. 1808 dwie komisye
edukacyjne, jedna w Wilnie dla gubernii litewskich, biao-
ruskich, miskiej i obwodu biaostockiego, druga w Krze-

miecu na 3 ruskie gubernie. Kada skadaa si z prezy-

denta i 9 czonków; naleay do nich sprawy funduszu
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edukacyjneg-o (po polskiej komisyi edukacyjnej), ekonomiczne

i sdowe. Zwinito je po roku 1831. Wprowadzono i tu

jako wadz nad szkoami kuratorów okrgu naukoweg-o.

Now organizacy administracyjn przyniosa ogólno-

rosyjska ustawa o ustroju gubernii z r. 1865. Pozostawia

ona gubernatora jako naczeln wadz w gubernii, dodaa mu
jednak rzd gubernialny jako ciao zaatwiajce pewne sprawy

kollegialnie; tak si tu ta kwestya przedstawia, jak w Króle-

stwie polskiem, w klórem nieco póniej t ustaw w peni

zastosowano. W powiatach oddano policy dalej sprawnikom,

którym dodano do pomocy stanowych prystawów i od r. 1863

straników. Po miastach wikszych policy objli policmaj-

strzy, którym dodano komisarzy (prystawów), urzdujcych
po cyrkuach (czciach). Bez zmian waniejszych pozostay

jako wadze odrbnie urzdzone, jednak gubernatorowi pod-

porzdkowane, izby skarbowe.

Genera-gubernatorowie. Ponad guberna-

torami stali genera-gubernatorowie — ale nie zawsze i wsz-
dzie. W r. 1772 obie gubernie, które wówczas urzdzono,

pskowsk i mohylewsk, podporzdkowano gubernatorowi,

który mia tytu biaoruskiego. To genera-gubernatorstwo

utrzymao si dla tego obszaru i dalej, mimo zmian co do
ich podziaów zachodzcych, a podporzdkowano mu take
i guberni smolesk. Zniesione jednak zoztay w r. 1856.

Po drugim rozbiorze nowo nabyty kraj, tworzcy trzy

gubernie, zczono jako jedno genera-gubernatorstwo. Po
trzecim rozbiorze, gdy przeprowadzono nowy podzia kraju,

doczono do tego genera-gubernatorstwa i czwart guberni:

podolsk, a genera-gubernator siedzib swoj otrzyma
w Kijowie. Wyczono jednak póniej — w r. 1871 — z pod
genera-gubernatora guberni misk, tak, e w ostatnich

czasach obejmowao ono gubernie: podolsk, woy^sk
i kijowsk, oraz z poza ziem dawnej Polski czerniechowsk.

Po trzecim rozbiorze przyby jeszcze jeden genera-

gubernator: wileski, dla dwóch, póniej trzech gubernii

litewskich i utrzyma si z wadz nad tymi terytoryarai do
r. 1912, kiedy len urzd zniesiono.

Genera-gubernatorom o»ldany by kiciunek zarzdu
kraju, tak e wszystkie sprawy od wadz centralnych do
miejscowych i na odwrót musiay przez jego przechodzi
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jce, wykonywa nadzór nad ca administracy w poddanym
mu obszarze i móg bezporednio zwraca si do monarchy
z przedstawieniami. Niejednokrotnie penomocnictwa jeg^o

specyalne (jak np. po powstaniu z r, 1863) bardzo rozlege

przyjmoway granice.

W pierwszej poowie XIX wieku istnieli nadto jeszcze

po guberniach gubernatorowie wojenni, którym podporzd-
kowani byli zwykli, cywilni, to znowu w r. 1863 utworzono

naczelników powiatowych wojennych z wadz wojskowo-
policyjn, którzy kilka lat zreszt tylko dziaali.

2. Koció katolicki.

Literatura: Lehtonen, Die polnischen Provinzen; Szanyr,
Wiadomoci do dziejów kocioa; Loret, Koció katolicki; Likowski,

Dzieje kocioa unickiego.

Organizacya dyecezyi. Ju zaraz po zajciu

ziem polskich przy pierwszym rozbiorze rzd rosyjski stara

si podda koció katolicki pod swoj kontrol i wkracza
nawet w wewntrzne sprawy kocioa. Gdy obaj biskupi

rzymsko-katoliccy, którzy w tych ziemiach si znajdowali,

wyjechali do Polski, utworzy rzd rosyjski w r. 1772 ukazem z ob-

szaru caych tych dyecezyi, jak i z kawaków innych dyecezyi,

które w te nowe granice wkraczay, now dyecezy biaorusk
z siedzib w Mohylewie i nominowa dla niej biskupa. Ex
post w pewnej mierze sankcyonowa ten stan rzeczy Rzym,
a to o tyle, i penicemu ju funkcye biskupowi z swej

strony poleci, by je wykonywa, ale w imieniu waciwych
biskupów. W r. 1782 za rzd rosyjski utworzy z wszystkich

ziem caego pastwa jedn archidyecezy z siedzib arcybis-

kupa w Mohylewie; w dwa lata póniej sankcyonowa ten

stan rzeczy Rzym. Zorganizowano te wówczas w Mohylewie
kapitu.

Po drugim rozbiorze ostaa si dyecezya kijowska

z siedzib biskupa w ytomierzu ; temu biskupowi rzd podda
kawaki dyecezyi wileskiej i uckiej, zmieniajc jego tytu

na tytu biskupa piskiego; utrzymaa si te dyecezya

kamieniecka. Kawaki jednak dyecezyi, powczane co do
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zarzdu administracyjnego do g-ubernii rosyjskich, podda
sobie arcybiskup mohylewski. Po trzecim rozbiorze, który

w g-ranice Rosyi wciela dyecezye: wilesk uck, mudzk
i inflanck, poczono dyecezyc wilesk z inflanck z nazw
tej ostatniej, zostawiajc dwie inne. Ale ju w r. 1798 ukazem

nowy przeprowadzony zosta podzia caego pastwa na

sze dyecezyi: dyecezycwilesknawileskgubernic, mudzk
na kowiesk, uck na woysk, kamienieck na podolsk,

a misk na misk guberni, wreszcie mohylewsk, której

przypad cay pozostay obszar pastwa. Arcybiskup dosta

tytu metropolity wszystkich rzymsko-katolickich kocioów
w Rosyi, a pozwolono mu rezydowa w Petersburgu, Mohylewie

lub Kijowie. Ten podzia z r. 1798 uzyska sankcyc take
z strony kuryi rzymskiej w bulli Maximi undiue pressi. Utrzyma
si on nadal z t tylko zmian, i w r. 1869 zniesiono dyecezye
misk i poddano na razie zarzdowi biskupa wileskiego

a nastpnie poczono z archidyecezy mohylewsk. Siedzib
metropolity misko-mohylewskiego sta si na stae Petersburg.

Stanowisko prawne kocioa rzj-msko-
katolickiego. Konsekwentnie przestrzega tego rzd
rosyjski, by nie dopuci do swobodnych stosunków kocioa
rzymsko-katolickiego, w granicach pastwa znajdujcego si,

z Rzymem. Ju w r. 1772, a potem jeszcze wielokrotnie,

zakazywa rzd biskupom ogaszania pism papieskich bez

swej zgody, a i znoszenia si wogóle z Rzymem. W r. 1804

przepisano wyranie, i tylko przez ministeryum rosyjskie ma
si odbywa wszelka korespondenc}'a tak do Rz)mu, jak

z Rzymu, take i osób wieckich, a w tyme roku wogóle
zakazano nawet wszelkich stosunków z Kzjmem, co czas jaki

obowizywao. Zakaz ogaszania buli papieskich przypomnia
ukaz z r. 1832. Powtórzono te przepisy w r. lb'67, nakazujc
kollegium rzymsko katolickiemu rozpatrywanie prób, wnoszo-

nych do papiea przez biskupów i wiernych, oraz pism Stolicy

apostolskiej i odsyanie ich z opini do ministerstwa spraw
wewntrznych.

Poddano te koció kontroli ze strony wadz pa-
stwowych, specyalnie przez pastwo — bez porozumienia si
z Rzymem — tworzonych. Pierwszego biskupa jak i nastpnych
biskupów, którzy przeszli po dwóch nastpnych rozbiorach

pod panowanie Rosyi, take unickich, poddano pocztkowo
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pod wadz zwan justc-kollegium w Petersburg^u, tak, i
sprawy, dotyczce » zarzdu i dobrego porzdku* w parafiach

i klasztorach szy w drodze apelacyi od konsystorza biskupiego

do tego kollegium, a od niego do senatu. Temu justic-

kollegium ju od r. 1766 poddane byy sprawy nielicznych

jeszcze wówczas w Rosy ikocioów katolickich, przedewszystkim
jednak byo ono wtedy wadz nadzorcz nad protestantami

w pastwie rosyjskiem yjcymi. Wyjtkowo apelacye od
wyroków konsystorza arcybiskupstwa mohylewskiego — po
utworzeniu go w r. 1782 — skierowywane miay by wprost

do rzdzcego senatu. W r. 1797 utworzono w justic-koUe-

gium osobny departament rzymsko-katolicki, zoony
z metropolity jako przewodniczcego, z wieckiego wiceprezy-

denta, z 3 duchownych, 3 wieckich, prokurora i 2 sekretarzy.

W r. 1800 zmieniono skad tego departamentu; obok metro-

polity weszli do niego delegaci, których po jednemu, wic razem

w liczbie 6, wybieray poszczególne kapituy rzymsko-katolickie.

W rok póniej departament ten justic-kollegium

zwinito, a utworzono now, odrbn ju wadz jako

nadzorcz w stosunku do kocioa katolickiego: rzymsko-
katolickie duchowne kollegium, podobny zreszt skad mu
przepisujc, jaki mia departament. Na czele kollegiimi zosta

postawiony metropolita, wchodzili do niego nadto jeden biskup

i jeden praat-infua, a to wyznaczeni przez senat z kandy-
datów, których po 2 na kade miejsce przedstawiao samo
kollegium, oraz szeciu kanoników, wyznaczanych co trzy lata

po jednemu przez rzymsko-katolickie kapituy.

Temu kollegium podlegay take sprawy kocioa grecko-

unickiego, który jednak pierwotnie nie mia w niem repre-

zentantów. Ukazem z r. 1804 zaatwiono t kwesty, wpro-

wadzajc do kollegium jednego naznaczonego przez cesarza

biskupa ruskiego, który mia by staym wiceprezydentem,

oraz trzech asesorów, wybieranych po jednemu na trzy lata

z kadej dyecezyi grecko-katolickiej przez biskupa. By
wyrówna przewag czonków kollegium wyznania rzymsko-
katolickiego, przyznano czonkom grecko-katolickim po dwa
gosy kademu. Ju jednak w r. 1805 rozdzielono kollegium
na dwa departamenty, rzymsko-katolicki i grecko-katolicki,

które razem obradoway tylko w sprawach wspólnych obu
wyznaniom; w r. 1819 przyczono do kollegium jako jego
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czonka prowincyaa Bazylianów. Wreszcie w r. 1828 odczono
cakiem departament grecko-katolicki od kollegium.

Kollegium rzymsko-katolickiemu odjc^to jednak wkrótce
sprawy nominacyi i oddano wycznie metropolicie, tak e
pozostao ono wycznie przy sprawach sdowych. W r. 1810
utworzono osobny g^ówny zarzd spraw duchownych obcych
wyzna, któremu oddano sprawy administracyjne, wic i te,

jakie przeszy z kollegium na metropolit, t. j. sprawy nomi-
nacyi na wszystkie beneficia, jak i nadzór nad duchowiestwem
oraz nad majtkiem kocioa. W siedm lat póniej przeszy
te sprawy na nowo wtedy utworzone — w r. 1817 — minister-

stwo wyzna, w którem przydzielone zostay drugiemu od-

dziaowi, i to tak sprawy rzymsko- jak i grecko-katolickiego

obrzdku. Ju jednak znowu w r. 1 823 przywrócono gównyzarzd
spraw duchownych wyzna obcych przy ministeryum owie-
cenia, nastpnie przy ministeryum spraw wewntrznych, przez

czas krótki (1880— 1881) przy ministeryum poczt i telegrafów,

poczem znowu go poddano ministeryum spraw wewntrznych.
Dziaalno koUegium rzymsko-katolickiego doznaa

rozszerzenia w r. 1867, kiedy poddano mu take sprawy
kocioa rzymsko-katolickiego w Królestwie polskiem, co
zostao — po pewnym oporze ze strony biskupów — prze-

prowadzone; od r. 1869 zasiedli te w kollegium asesorowie

z dyecezyi Królestwa, tak, e liczba asesorów wzrosa do 12.

Stolica apostolska nie uznawaa jegnak cigle istnienia

kollegium jako w adz}', której z przepisami prawa kanonicznego
nie mona pog-odzi. By to uznanie uzyska, odjto kollegium
charakter sdów w sprawach duchownych oraz wadzy zwie-

rzchniej w stosunku do kocioa, tak, e stao si ono tylko

porcdniczcembiurem midzy duchowiestwem a ministeryum;
wtedy te, od r. 1875, uzna papie istnienie kollegium.

Z kocioów rzymsko-katolickich z biegiem czasu znacznacz ulega zamkniciu. Zabierano ich majtek na skarb,

kocioy oddawano na cerkwie. Podstaw sta si dla tych
zarzdze ukaz Katarzyny II z r. 1795 dla kocioa prawo-
sawnego, i tylko gminy, zoone z 100 dymów, czyli 400
osób, mog mie jeden koció, przez jednego obsugiwany
kapana. Przepis ten rozcign ukaz z r. 1839 na koció
rzymsko-katolicki; postanawia on, i mog istnie kocioy
katolickie tylko tam, gdzie n maej przestrzeni przynajmniej
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100 dymów, albo 400 osób tegfo wyznania si znajduje; na
100 — 150 dymów jeden tylko moe przypada ksidz, na
200—250 dwóch, a trzech, gdzie jest dymów powyej 300.

Wobec rozprószenia ludnoci rzymsko-katolickiej w tym kraju

midzy inn znaczna cz kocioów zostaa zamknita. Wiele
kocioów zamknito znowu po powstaniu z r. 1863.

Duchowiestwo, zwaszcza parafialne, znacznym poddano
og-raniczeniom. W r. 1831 postanowiono, i duchowni —
z wyjtkiem pewnych przypadków — do wyjazdu z miejsca

swego pobytu do powiatu musz mie pimienne pozwolenie
biskupa i wadzy administracyjnej; postanowiono take, i nie

wolno ksiom przyjmowa spowiedzi jak tylko wasnych
parafian. W r. 1839 poddano cenzurze kazania.

Ukazem z r. 1841 zabrano na skarb wszystkie dobra
duchowiestwa rzymsko- katolickiego, a duchownym przepisano

pensye, które im odtd pacono ze skarbu, oznaczajc dokadnie
etat duchowiestwa i suby kocioa katolickiego.

W r. 1833, po zniesieniu uniwersytetu wileskiego,
utworzono w Wilnie akademi duchown rzymsko-katolick
dla ksztacenia duchownych katolickich; akademi t przenie-

siono w r, 1842 do Petersburga.

Daleko dalej jeszcze idce ograniczenia w stosunku do
kocioa katolickiego przeprowadzono w r. 1863 i w latach

nastpnych. Zakazano przyjmowania do seminaryów ducho-
wnych, jak i mianowania ksiy na urzdy duchowne bez
zgody wadzy, która takie sprawy do opinii przedkadaa
przedstawicielom kocioa prawosawnego, zakazano wasnych
kaza, pozwalajc tylko na wypowiadanie ich z aprobowanych
zbiorów, zakazano procesyi, roznoszenia opatków, jedenia
z dzwonkiem do chorego i t. d.

Klasztory. Po rozbiorach ostay si klasztory

rzymsko-katolickie, jak i unickie; rzd zakaza nawet ogoszenia
bulli papiea Klemensa XIV z r. 1773 o zniesieniu Jezuitów,

tak i ten zakon w jednej Rosyi przetrwa i dalej, a nawet
w r. 1779 otwarty zosta w nim nowicyat. Z klasztorami

jednak postpowano zupenie dowolnie, przenoszono zakon-

ników do innych klasztorów, to znowu majtki ich na inne

obracano duchowne cele, zwaszcza na utrzymanie kleru

wieckiego. Klasztory poddano ukazem z r. 1778 biskupowi
biaoruskiemu, co powtórzono przy urzdzeniu arcybiskupstwa
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mohylewskieefo w r. 1782, a nastpnie i w reg^iilaminie dla

kocioów i klasztorów z r. 1798. Ten ostatni reg^ulamin

oddawa te wadzy biskupa wyznaczanie g^odnoci klasztornych,

jakie przepisywa: prowincyaa, konsultora i sekretarza, oraz

przedstawianie monarsze kandydatów na opatów. Urzdzenie
to bardzo dokadnie normowao i wewntrzne ycie klasztorów.

Nowe jednak urzdzenie z r. 1801 znowu wiksz im zapewnio
swobod w stosunku do biskupów, swobod wyborów i ycia
wewntrzneg"0, poddajc czciowo wprost nadzorowi kollegium
rzymsko-katolickieg"o; wyranie i ono zakazao wszelkiego

znoszenia si klasztorów z prowincyaami poza pastwem
znajdujcymi si. Póniej nadzór nad klasztorami przeszed
na zarzd gówny wyzna obcych.

W r. 1820 zosta skasowany zakon Jezuitów, który ju
tymczasem zosta przywrócony przez papiea, a dobra jego
zajto na skarb pastwa. W r. 1832 skasowano — równie
bez porozumienia si z Rzymem — przewan cze klaszto-

rów na caym obszarze litewsko-ruskim, majtek ich zabierajc
na skarb, a to na tej podstawie, jakoby nie miay dostatecznej

iloci zakonników (z 291 klasztorów skasowano 202). Reszt
klasztorów — bez adnego wyjtku — zamknito, a dobra
zabrano na skarb pastwa zaraz po r. 1863.

W kraju pónocno-zachodnim zniesiono w r. 1866 bract-

wa, które nie miay specyalnego zezwolenia. W ten sposób
zniesiono wszystkie bractwa z wyjtkiem jednego bractwa w.
Marcina, i to niemieckiego, przy kociele w. Anny w Wilnie,

które zaoone w r. 1836, uzyskao w r. 1875 zatwierdzenie,

gdy adne zreszt bractwo dawniej, gdy to nie b)'o rzecz
konieczn, nie starao si, o takie zezwolenie wadzy admini-

stracyjnej, a potem go nie otrzymao.
Ograniczenia wyznaniowe. Wprowadzi te

rzd rosyjski znaczne ograniczenia równouprawnienia katolików

w kwestyach maestwa i wyznania dzieci, a to po powstania
listopadowem przez ukaz z r. 1832; wedug tego ukazu ma-
estwa mieszane, zawarte midzy prawosawnetni osobami
a nieprawosawnemi, musiay by zawierane przed duchownym
prawosawnym pod niewanoci jeliby je tjlko przed duchow-
nym drugiego wyznania zawarto, dzieci za, z takich maestw
pochodzce, musiay by wychow\'wane w religii prawosawnej,
na co obowizani byli da nowoecy osobny rewers przed
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lubem. W r. 1841 zakazano wnosi sprawy maeskie
maestw mieszanych do sdów kocielnych katolickich, jeli

rozwód orzek sd prawosawny.
Koció grecko-katolicki. Po rozbiorach

rzd rosyjski rozpocz siln akcy w kierunku nawracania

ludnoci unickiej na wiar prawosawn. atwo to szo
w czciach poudniowych, na Ukrainie, Woyniu i Podolu;

do powrotu do prawosawia wzywa osobny manifest Katarzyny II

wieckich i duchownych. Po drugim rozbiorze usunito
metropolit, jak równie biskupów: pisko-turowskiego, pozo-

stawiono jedynie arcybiskupa poockiego, który mia sprawo-

wa jurysdykcy na caym obszarze. Zniesiono te znaczn
ilo klasztorów bazyliaskich. Wstrzymano jednak nastpnie
energiczne nawracanie na prawosawie i po trzecim rozbiorze

w ukazie z r. 1789, zatwierdzonym i ze strony papiea, utrzy-

mano archidyecezy poock oraz dyecezye: brzesk i uck.
Arcybiskupowi jednak nie poddano biskupów, lecz wszystkich

wydziaowi dla spraw duchownych katolickich petersburskiego

justic-kollegium. Zaprzestano dalszego znoszenia klasztorów

bazyliaskich, usunito jednak godno archim^ndryty bazylia-

skiego i poddano klasztorów jurysdykcyi biskupów. Za to

przeoeni wikszych klasztorów za zgod rzdu uzyskali od
nuncyusza godnoci opatów.

Za rzdów Aleksandra I unia pozostawaa w spokoju.

Arcybiskup otrzyma w r. 1806 godno metropolity, co

dawao mu prawo swobodnego wywicania biskupów. Wr. 1809
za dodano jeszcze jedn dyecezye, wilesk, z któr poczono
godno metropolitaln; obja ona take kocioy unickie

w obwodzie biaostockim, prz)czonym w tyme wanie roku,

i cz dyecezyi uckiej.

Po objciu rzdów przez cara Mikoaja I zaznaczy si
silny prd, dcy do zniesienia unii. W r. 1826 ukazem
zakazano sprzedawania unickich ksiek do naboestwa na

jarmarkach i odpustach, w r. 1827 zakazano przyjmowania do

zakonu Bazylianów rzymskich katolików. W r. 1828 oddzie-

lono departament grecko-katolicki od kollegium katolickiego

w Petersburgu i utworzono osobne kollegium grecko-katolickie,

do którego weszli: metropolita jako przewodniczcy, jeden

biskup i jeden archimandryta z nominacyi cara, oraz 4 proto-

jerejów, wybieranych przez biskupów i konsystorze po jednemu
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na dyecezyc. Z czterech dyecezyi utworzono dwie tylko,

obie jako metropolitalne: biaorusk i litewsk. Klasztory

bazyliaskie poddano jurysdykcyi biskupów' tak dalece, e
prowincyaom zakazano wykonywa wszelkich waniejszych

aktów wadzy bez porozumienia si z biskupem. Kolle^ium

nakazano cile przestrzega, by do naboestwa, obrzdów,
instytucyi i karnoci nie wprowadzano adnych nowoci, niez-

godnych z aktem unii z r. 1595, co miao zabezpieczy ko-

ció ten przed wpywem kocioa rzymsko-katolickiego, a na-

wet usun te zmiany, które ju byy wprowadzone, zwaszcza

przez synod grecko-katolicki zamojski z r, 1720. W r. 1832

skasowano ukazem godno prowincyaów w zakonie bazylia-

skim i wszystkie inne urzdy i tytuy, przypominajce urz-

dzenia rzymsko-katolickie. W tyme czasie zabrano szereg

zakonów bazyliaskich i oddano duchowiestwuprawosawnemu.
Zabroniono wszelkiej wspólnoci obrzdów grecko-katolików

z acinnikami. Wprowadzono ksiki kocielne na mod
prawosawn, zakazujc uywania dawniejszych. W r. 1833 znie-

siono prawo patronatunadcerkwiamiunickimi, które prawie wy-
cznie przysugiwao szlachcie rzymsko-katolickiej. W r. 1837

poddano koUegium unickie w zaleno od oberprokuratora

prawosawnego w. synodu. Zabroniono ksiom obrzdku
aciskiego chrzci dzieci unickie, dawa posady ksiom
unickim, onatym z acinniczkami.

Wreszcie w r. 1839 cz unitów, zgaszajcych si
z biskupami, przyj na ono cerkwi prawosawnej w. synod
prawosawny, a car zatwierdzi jego postanowienie. Przez to

usunito hierarchi kocieln grecko-katolick, a w ten sposób
na tych obszarach koció unicki przesta istnie. Zniesiono

te osobne kollegium grecko-katolickie. Tych, którzy si
opierali, przeprowadzono na prawosawie namow lub gwatem.
Do prawosawnych zaliczono take i tych, którzy sami lub

ich przodkowie byli niegdy unitami, a potem — ju za ro-

syjskich rzdów — przeszli do obrzdku aciskiego. Ukaz
z r. 1839 zabrania ksiom aciskim chrzci dzieci prawo-

sawnych lub prawosawnym udziela komunii, przyczem oczy-

wicie chodzio o byych unitów. Ukaz z r. 1840 pod suro-

wemi karami zabrania byych unitów przyjmowa do kocioa
rzymsko-katolickiego.

HLstorra ustroju Tulski w uirysie. T. \U. 13
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3, Szlachta. — Samorzd szlachecki

i ziemski.

Literatura: Boufa, Reforma gospodarki ziemskiej.

Szlachta. Rosya nie znaa stanowega podziau, jaki

w Zachodniej Europie wytworzy si w redniowieczu, a prze-

trwa i w nowsze wieki: wprowadzia go jednak w XVIII wieku

w sposób sztuczny, dzielc spoeczestwo na szereg- warstw.

Ukaz z r. 1785 bliej okreli prawa stanu szlacheckieg-o;

szlachta, w Rosyi przewanie majca charakter urzdniczy,

miaa przyznan wolno od osobistych poborów, sub i po-

winnoci, prawo posiadania na wasno ziemi z poddanymi,
specyaine przepisy tyczyy si jej co do kar, jeli je miaa
ponosi. Przepisy te zastosowano take i do polskiej szlachty.

Jednak szlachectwa drobnej szlachty nie uznano w peni; ju
zaraz po rozbiorach cz jej wysiedlono w gb Rosyi.

W r. 1800 wyznaczono dwuletni termin do wywodów szla-

chectwa, wkrótce póniej ustanowiono osobne pod kierunkiem

marszaków gubernialnych izby szlacheckie dla przeprowa-

dzenia tych wywodów, w których brali udzia i wybierani de-

putaci, w r. 1833 za znowu osobne komisye rewizyjne; now
rewizy zarzdzono w r. 1838. W r. 1864 wreszcie ustalono

przepisy o szlachectwie, W r. 1831 dla warstwy tej przepi-

sano nazw dwoijan, a w r, 1832 podzielono j na trzy kn*'"-

g^orye, wylegitymowan lub nie, a posiadajc poddan\ h
wylegitymowan a nie majc ziemi, i niewylegitymowan. Ja.^

ju poprzednio to robiono, tak zwaszcza wtedy szlacht, która

si wylegitymowa nie moga, zaliczano do t. zw. jednodwor-
ców. lub do obywateli miejskich, a nawet do wocian. Zwa-
szcza w r. 1832 ogromnej iloci szlachty drobnej, zaciankow
lub okoliczn zwanej, odmówiono praw szlacheckich.

Odrbno stanu szlacheckiego utrzymaa si nadal,

cho ju od reform z epoki Aleksandra II nie miaa wik-
szego znaczenia, tembardziej, e na Litwie nie utrzymay si
instytucyi i urzdy cile szlacheckie z temi do jeszcze

rozlegemi prawami, co w innych guberniach Rosyi.

Sejmiki i urzdy szlacheckie. W Rosyi Ka-
tarzyna II w prawach z lat 1775 i 1785 zorganizowaa na
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wzór polskich urzdze osobne szlacheckie sejmiki po po-

wiatach i g-uberniach, wprowadzia instytucy mais/.aków

szlachty i przyznahi szlachcie prawo wyboru niektórych u-

rzdników a(lministrac)'jnych, zwaszcza sdowych.
Polskiej szlachcie w zajtych przy pierwszym rozbiorze

ziemiach przyznano prawo zbierania sie na sejmiki i wyboru

urzdników wczeniej nawet, bo ju \^^ r. 1772; postanowi

mianowicie genera-j^ubernator biaoruski, i w grudniu kadego
roku ma si zbiera szlachta osiada w tych dawniej polskich

ziemiach na sejmiki i na nich wybiera marszaka powiatowego

oraz czonków do komisyi dla ustanawiania cen na artykuy

ywnoci, sprzedawane w karczmach. W r. 1773 uregulowano

udzia szlachty w sejmikach nieco dokadniej; mieli prawo

bra udzia w wyborach ci z poród niej. którzy posiadali

przynajmniej 10 t. zw, dusz rewizorskich, t. j. 10 poddanych,

przez rewizorów zapisanych; prawo bierne wyborcze przy-

znano majcym przynajmniej 20 dusz. Oddano te tym
sejmikom wybory czonków sdów ziemskich i gubernialnego,

z wyjtkiem sdziego gównego tego ostatniego sdu, którego

wybór przekazano specyalnym sejmikom szhichty caej gu-

bernii. Sejmiki miay te prawo zwracania si do panujcego
z przedstawieniami w sprawie ogólnych interesów szlachty albo

te specyalnych szlachty powiatu.

Po dwóch dalszych rozbiorach urzdzono sejmiki po-

wiatowe i gubernialnc i w tych nowo nabytych prowincyach,

a to ukazem z r. 1797 w guberniach litewskich, za ukazem

z r. 1800 w guberniach ruskich, a take wedug tego typu

i w biaoruskich. W sejmikach mieli prawo bra udzia ci,

co naleeli do szlachty i pacili podatek gruntowy czyli dawn
ofiar; mogli te by wybierani przez sejmik. W r. 1809

jednak ograniczono liczb uprawnionych do udziau w sejmi-

kach przez wydanie dla polskich prowincyi dodatkowych
przepisów; mogli odtd uczestniczy w sejmiku tylko ci,

którzy posiadali 8 dymów lub 25 dusz poddanych, albo te
stopie naukowy, co si rzadko zdarzao, stopie oberoficerski.

wzgldnie rang kollegialnego rcgistratora w subie cywilnej.

Tumnie te odtd zwaszcza nie posiadajcy ziemi synowie
szlachty osiadej wpisywali si jako praktykanci do slub\'

cywilnej, któr pozornie tylko penili, by modz nabywa rang,
a z ni prawo udziau w sejmikach.

13*
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W r. 1810 przeprowadzono jeszcze dodatkowo reform
sejmików gubernialnych, które mieli odtd skada jedynie

delegowani od poszczególnych sejmików powiatowych w liczbie

10 od sejmiku, a nie caa szlachta gubernii, majca prawo

gosu. Sejmiki, tak gubernialne, jak powiatowe, zbieray si
co trzy lata. Obrady sejmików miay si odbywa wedug
praw polskich; e jednak regulaminu takiego z polskich

czasów brakowao, zaradzano temu w taki sposób, i marsza-

kowie przed sejmikami ukadali dla nich regulaminy, opiera-

jc si na rónych ukazach, zwaszcza na prawie Katarzyny II

o przywilejach szlachty, i uzyskiwali od gubernatorów po-

twierdzenie takich regulaminów.

Do sejmików naleay przedewszystkiem wybory u-

rzdnków administracyjnych, specyalnych' szlacheckich, oraz

zwaszcza licznych sdowych. Na sejmiku gubernialnym

wybierano marszaka gubernialnego. W powiecie wybierano

marszaka powiatowego i dwóch wicemarszaków jako repre-

zentantów szlachty, chorego, deputata wywodów szlacheckich,

urzdujcego przy marszaku gubernialnym, sprawnika, a nadto

cay szereg czonków sdów i fdzió^w, asesorów, pisarzy,

podkomorzego, sdziów granicznych i liieograniczon liczb

wonych z poród szlachty. Ze wzgldu te ju na wybory
przecigay si nieraz obsady sejmików. Nadto miay one

prawo wnoszenia przedstawie do monarchy. Przez trzy

pierwsze dziesitki lat XIX wieku sejmiki du wykazyway
ruchliwo; zaznaczyy swoj dziaalno zwaszcza przez

inicyatyw reformy wociaskiej, która jednak nie doprowa-

dzia do rezultatu.

Po powstaniu listopadowem ograniczono w r. 1832

jeszcze bardziej udzia w sejmikach, do tych, którzy mieli

przynajmniej 100 dusz, wic do szlachty najzamoniejszej.

W r. 1835 przepisano, i wybieranymi mog by tylko ci,

co maj dziesi lat suby wojskowej lub sdowej. Straciy

sejmiki przewan cz swoich funkcyi, gdy urzdników
z wyborów zmieniono na mianowanych, zwaszcza przy reformie

sdowej w r. 1840. Przetrway do roku 1863, kiedy je

ostatecznie usunito. Przetrway dalej jeszcze urzdy marsza-
ków powiatowych i gubernialnych, na które jednak od r. 1863

nominowa rzd z usuniciem wyborów. Tak zagin i ten

drobny zreszt samorzd, jaki jeszcze szlachta miaa na Litwie



AMORZD ZIEMSKI. 197

i Rusi, cho si utrzyma dalej w rdzennie rosyjskich g^uber-

niach. W r. 1905 nakazane zostao przywrócenie wybojów
na marszaków, jednake postanowienia tego nie wykonano.

Samorzd ziemski. W rdzennie rosyjskich gu-

berniach wprowadzono w ycie w r. 1864 samorzd t. zw. ziemski

przez utworzenie z wyborów pochodzcych ziemstw j^owiato-

wych i gubernialnycli, W ziemstwach tych zapewniono prze-

wag (bo poow miejsc) szlachcie, tak, e ten samorzd mia
charakter w duej mierze samorzdu szlacheckiego. Kompe-
tencye jednak tych ziemstw nastpnie zacieniono przez

ustaw z r. 1890, uzaleniono bardzo od wadzy rzdowej,

tak, e te ziemstwa w duej mierze zaczy spenia funkcye

pastwowej administracyi lokalnej.

Ani ziemstw z r. 1864, ani tych ograniczonych z r. 1890

nie wprowadzono jednak do dziewiciu gubernii niegdy pols-

kich. Dopiero w latach 1903 i 1904 u worzono w nich rodzaj

surrogatu ziemstw, jako ciaa jednak nie wybieralne, ale

gównie z urzdników zoone, a czciowo z osób z poza

urzdników, jednak nominowanych: komitet)' gubernialne

i powiatowe.

Do kadego komitetu gubernialnego ziemskiego

•wprowadzono gubernatora jako przewodniczcego, gubernial-

nego marszaka szlachty, marszaków powiatowych, naczelników

izby skarbowej, izby rolniczej, domen, kierowników komisyi

gubernialnych do spraw samorzdu i do spraw wociaskich,
prezesa zarzdu gubernialnego i prezydenta miasta gubernial-

nego, w pewnych sprawach innycli urzdników, ew^entualnie

take prokuratora sdu okrgowego i delegata duchowiestwa
eparchialnego (prawosawnego), a nadto radn)'ch z poród
posiadaczy ziemskich w liczbie po 2 na powiat — ewentualnie

i w wikszej, do piciu, w razie uznania potrzeby prze/,

ministra, — a to z nominacyi ministra na lat trzy.

Do komitetów powiatowych wprowadzono marszaka
powiatowego szlachty jako przewodniczcego, naczelników

ziemskich, inspektorów potlatkowych, sprawnika. przedstawicieli

ministeryuin rolnictwa, domen, in)'niera powiatt wego, prezy-

denta miasta gubernialnego, 2 starszych, ewentualnie innych

urzdników, w pewnych sprawach tylko zasiadajc) eh, oraz

— jako czynnik spoeczny — radnych, nominowanych, jak

w komitetach gubernialnych, na lat trzy przez ministra.
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Dla wykonania postanowie komitetów, zbierajcych si
tylko od czasu do czasu, utworzono przy nich zarzdy. Do zarzdu
gubernialnego wchodzili prezes oraz 3 czonkowie, z nominacyi

ministra, do zarzdu powiatoweg-o powiatowy marszaek
szlachty jako przewodniczcy, s rawnik, inspektor podatkowy,

dwaj radni z obywateli, nominowani, oraz t. zw. stali czon-
kowie, równie nominow?ni, a to w liczbie oznaczanej dla

powiatów przez gubernatora.

Prezesom, czonkom zarzdu gubernialnego i sta}'m

czonkom w zarzdzie powiatowym przyznano pace, lecz nie

radnym, speniajcym swój urzd jako honorowy. Dozwolono
te na tworzeni:; honorowych opiekunów dla pewnych gazi
gospodarstwa ziemskiego.

Gubernatorom przyznano prawo wstrzymywania uchwa
tych cia samorzdnych. Kompetency ich oznaczono zgodnie

z ustaw dla cesarstwa z r. 1890-, oddano im wic sprawy

potrzeb miejscowych, gubernii wzgldnie powiatu, które

mona pokry z dochodów na rzecz ziemstw idcych,

o tyczce si dróg, szkó (czciowo), szpitali i przytuków,

sprawy ubezpiecze wzajemnych, zapobiegania poarom,
popierania gospodarczego gubernii, wzgldnie powiatu,

zapobiegania i pomocy, w razie klsk elementarnych i t. d.

Oddano im te zarzd majtku ziemstwa, przyznano prawo

nakadania podatków na potrzeby ziemstwa, bardzo ograni-

czone cienione jeszcze póniej w r. 1900. Ale nadto na-

oono na rzecz wadz rzdowych, na ziemstwa róne obowizki

które musiay pokrywa z wasnych dochodów, a wydatki na

te cele mia prawo gubernator wprost wstawia do budetu
ziemstwa, gdyby wpisane nie byy; do tych obowizków
zaliczono dawanie mieszka dla policyi, wydatki na pobór

rekruta i t. d.

W r. 1911 ustaw tymczasow, która uzyskaa jednak

moc trwaej, wprowadzono wreszcie ustrój ziemstw gubernial-

nych i powiatowych na wzór tych, jakie istniay w rosyjskich

guberniach, '", j. wic wedug ustawy z r. 1890, take
w guberniach: mohylewskiej, witebskiej, miskiej, kijowskiej,

woyskiej i podolskiej. W trzech zachodnich guberniach:

wileskiej, kowieskiej i grodzieskiej nie wprowadzono jednak

i wtedy ziemstw, tak e pozostay one nadal przy tym surro-

gacie samorzdu ziemskiego, jaki otrzymay poprzednio.
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W stosunku do ustawy z r. 1890 ustawa z r. 1911 dla

szeciu g"ubernii dawniej polskich zawieraa do znaczne

modyfikacye. Nie utworzono w nat dla wyborów specyalnych

kuryi szlacheckich, którym w Kosyi zapewniono przewag,
tak e ziemstwa w tych g"uberniach nie otrzymay cechy tak

wybitnie szlacheckich cia samorzdnych.
W ka(i)'m powiecie utworzono rad ziemsk (ziemskoje

sobranje) i zarzd ziemski, w kadej gubernii rad ziemsk
gubernialn i zarzd ziemski gubernialny. Prawo gosu przy

wyborach do rad powiatowych przyznano wacicielom
nieii c'iomoci wartoci 7.500 rubli oraz wacicielom majtków
ziemskich, majc} eh — zalenie od powiatu, co dokadnie
dla kadego powiatu ustalono — minimum ziemi 6272 do
300 dziesicin. Nadto przyznano prawo gosowania, ale jako

porednie, lym, którzy mieli przynajmniej 1/5 cenzusu, oraz

tym, co mieliprzynajmniej Yio cenzusu, atoprzezpenomocników,
których osobno pierwsi, osobno drudzy wybierali w takiej

liczbie, jaka przypadaa na nich, jeli si policzyo peny
cenzus na 1 penomocnika. Przy wyborach utworzono dwie

kurye: wociask i wikszych wacicieli ziemskich. Kury
wacicieli podzielono — nie we wszystkich jednak powiatach
— na kurye narodowe: polsk i rosyjsk i liczb czonków
rad, jakie kada kurya miaa w)'biera, dokadnie okrelono,

a to tak, i kuryom polskim prz)znano tylko cz (7$— 'A)
z tej iloci czonków, jaka waciwie na nie powinna bya
pi zypa. ydów od wyboru zupenie usunito. W trzech

powiatach gubernii witebskiej (otewskich) podzielono take
wocian na dwie kurye: rosyjsk i nierosyjsk.

W wyborach przyznano udzia wic tak miejskiej, jak

wiejskiej ludnoci; tylko Kijów i Misk wyczono z wyborów,
przyznajc im charakter powiatów. Liczb czonków rad

ziemskich powiatowych ustalono w rónych cyfrach, od 20

do 40 czonków.
Do rad gubernialnych ziemskich ustawa z r. 1911, na

wzór ustawy z r. 1890, przepisaa wybory przez rady

powiatowe. Okrelono dokadnie, liczb czonków Polaków,

z ziemstwa powiatowego mogcych by wybranymi, na 1 —

2

najw}ej, za w wielu powiatach (22) wogóle Polakom ad-
nego nie przyznano miejsca.

Przewodnictwo na zebraniach oddano w rce marszaków
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gubernialnych i ziemskich; przepisano zebrania jako raz na

rok majce si odbywa.
Radom, tak gubernialnym, jak powiatowym, przyznano

prawo wyboru zarzdu, zoonego z 2—6 czonków; i w nich

zastrzeono wikszo miejsc dla Rosyan.

Kompetencya pozostaa taka o.craniczona, uzaleniona

od czynników rzdu, jak wedug ustawy z r. 1890.

4. Wocianie.

Literatura. Mocicki, Sprawa wociaska za Pawa I; Tene,
Sprawa wociaska na Litwie; Zaleski, Zniesienie poddastwa;
Bouffatl, Naczelnicy ziemscy.

Stanowisko ludnoci wociaskiej ulego pogorszeniu

ju wkrótce po pierwszym rozbiorze; ukaz z r. 1775 dozwoli

na sprzeda chopów bez ziemi. Wprawdzie i poprzednio

takie wypadki tu si zdarzay, lecz tylko wyjtkowo; przez

ten ukaz prawo, w Rosyi w peni istniejce, pozbywania

wocian na » dusze «, znalazo zastosowanie i w tych czciach
dawnej Polski. Zastosowujc rosyjskie poddastwo (kriepost-

niczeslwo) do tych wocian, zaczto zwaszcza w dobrach,'

które przeszy na wasno Rosyan, stosowa wybieranie pa-
szczyzny od »dusz«, nie od ziemi, jak to byo w Polsce,

wskutek czego wysoko robocizny wociaskiej bardzo silnie

wzrosa. Pooenie te ludnoci wociaskiej znacznie si
pogorszyo. Martw liter pozosta ukaz z r. 1797 o zredu-

kowaniu paszczyzny do trzech dni w tygodniu. Prawo
o wolnych rolnikach z r. 1803 dozwalao wacicielom uwalnia
poddanych w drodze umowy wraz z gruntami, bd pojedynczo,

bd te caemi wsiami. Prawo to, wydane dla caej Rosyi,

tylko w guberniach polskich przynioso pewne rezultaty. Tacy
wocianie jednak znacznie wysze musieli paci podatki.

Równie niektórzy z szlachty polskiej przeprowadzili z dobrej

woli i oczynszowanie wocian. Dalej idce wnioski sejmików

szlacheckich obwodu biaostockiego z r. 1807 i gubernii

litewskich z lat 1817— 1819 nie zostay przez rzd uwzgldnione.

Jedynie w r, 1818 przyznano wocianom ulgi, a to przez

ograniczenie paszczyzny do iloci dni, stwierdzonej przez
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inwentarze, uznanie wolnoci sprzeday produktów rolnycli

i t. d.; lecz i ten ukaz nie wszed naprawd w ycie. Osobiste

poddastwo utrzymywao si z ca si; kodeks karny z r.

1845 g-rozi 50 plagami chopu, któryby wystpi ze skarg
przeciw panu.

Dopiero w pitym dziesitku lat XIX wieku przy-

stpiono do uregulowania stosunków wociaskich na nieco

wiksz skal. Po guberniach ustanowione komitety dla

przejrzenia dawnych i uoenia nowych inwentarzy; do

komitetów wezwano marszaków szlachty, po kilku wacicieli

ziemskich i po kilku urzdników. Podstaw do wymiaru

wiadcze wociaskich oparto na zasadzie trzeciaka, t. j. i
wacicielowi ziemi od wocianina, który j uprawia, naley

si trzecie ziarno. Obliczano wic ilo zbiorów w ziarnie

i przyznawano ^/g wacicielowi, a to w ten sposób, i albo

mia wocianin naleyto t paci w pienidzach, albo te
w odpowiedniej iloci robocizny, której warto obliczano

wedug cen z lat dziesiciu, zwykych w teje miejscowoci.

Wocianie woleli na ogó dawa paszczyzn, ni paci
czynsz. O ile przedstawiono komitetom dawne inwentarze,

które nie przekraczay normy przyjtej trzeciaka, to komitety

zatwierdzay je. W okolicc..h graniczcych z dawnemi

moskiewskiemi guberniami nawet wtedy jeszcze waciciele

nieraz przechodzili do paszczyzny od dusz branej, co

pogarszao pooenie wocian. Równie w majtkach lenych,

gdzie norm robocizny trudno b}o okreli cile, nieraz ta

reforma wypadaa na niekorzy wocian.
Na Woyniu, Podolu i Ukrainie nie wprowadzano tych

nowych in^- tiitarzy, ale w r. 1848 na propozycy genera-

gubernatora Bibikowa zarzdzono sporzdzenie inwentarzy,

opartych na innych zasadach. Inwentarze te, t. zw. bibikowskie,

wprowadzay wszdzie jednakow paszczyzn, a to od

wydziaów wociaskich, t. zw. cigych, robocizn z zaprzgiem

4 woów, a od wydziaów pieszych robocizn bez zaprzgu.

W roku 1852 nakazano wprowadzenie takich inwentarzy i na

Litwie, a nawet postanowiono je rozcign na gubernie

biaoruskie, lecz do tego nie doszo, i w r. 1855 inwentarze

te, dla Litwy ju przygotowane, zostay zniszczone.

Reforma wociaska 1861 r. Dopiero w r.

1857 poruszon zostaa ze strony rzdu rosyjskiego myl
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gruntownej reformy kwestyi wociaskiej, któr poparto bardzo

o-orco ze strony szlachty polskiej na Litwie. Miaa ta reforma

obj ca Rosyc. Po g-uberniach utworzono komitety, zoone
ze szlachty, dla przygotowania projektów, poczem rozwaana

bya rzecz w Petersburgu w osobnej komisyi. Kwestyc
zaatwiono przez ukaz z r. 1861, za odrbnoci gubernii

polskich uwzgldniono w dodanych dwóch osobnych ustawach

miejscowych, jednej dla gubernii: wileskiej, kowieskiej,

crrodzieskiej, miskiej i czci witebskiej, drugiej dla gubernii:

kijowskiej, podolskiej i woyskiej.
Przy reformie z r. 1861 roztrzygnito dwie kwestye:

stanowiska osobistego wocian i stosunku ich do gruntu.

Poddastwo osobiste wocian zostao wszdzie zniesione; t
spraw wic zaatwiono zasadniczo. Inaczej co do kwestyi

praw do ziemi. W polskich guberniach, inaczej ni w Rosyi,

przyznano wocianom prawo do gruntów, które posiadali na

podstawie inwentarzy, sporzdzonych poprzednio, wic tak

litewskich, jak bibikowskich
;
grunty folwarczne, które otrzy-

mali wocianie poza nadziaami inwentarzowymi, t. j. w uy-
tkowanie im oddane z ziemi folwarcznej, pozostay wasnoci
panów, którzy mogli je odebra i wczy znowu do folwarku.

Zastrzeono jednak co do gubernii pónocnych, i przy panu

wsi ma pozosta przynajmniej '/g ogólnej iloci ziemi, która

bya poprzednio jego wasnoci; gdyby wic nadziay

wociaskie obejmoway wicej ni 2/^ ziemi, to miay uledz

odpowiedniemu zmniejszeniu, najwyej jednak mona byo
odj V6 posiadanej ziemi.

Wocianom nie przyznano wasnoci ziemi, któr upra-

wiali; mieli oni prawo do jej posiadania, ale powinni byli

peni z niej robocizn lub paci czynsz, w guberniach:

kijowskiej podolskiej i woyskiej wycznie paci czynsz

w wysokoci od 1.35 do 5 rubli z dziesiciny.

Ustawa, nie przyznajc wasnoci ziemi wocianom, nie

przeprowadzajc wic uwaszczenia, jednak do niego dya
przez oznaczenie warunków skupu powimneci wociaskich
przez wocian. Da skupu mogo doj bd w drodze umowy,
której przedewszystkiem ustawa dawaa pierwszestwo, bd na

danie pana lub wocianina jednak. Wocianin móg da
jedynie skupu domu z obejciem, nie caego gospodarstwa.

Wocianin mia spaca sum wykupna w caoci lub w ratach.
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By uatwi skup, rzd przejmowa na siebie porednictwo. Jeli

przyszed do skutku skup powinnoci wociaskich, to rzd
spaca panu papierami 5°/o-ymi 80 7o (^^'zg"k 757o jeli

chopu niepeny jego nadzia zosta przyznany) kwoty, jaka

si mu naleaa, a reszt mia spaca w ratach panu wprost

sam wacianin; jeli na danie pana przychodzi skup do
skutku, nie w drodze umowy, to pan dostawa te 80%, wzgl.

75Vo> ^ reszt kapitau traci. Wocianie za mieli spaca
sumy, przez

i
aitwo za nich wydane, wraz z podatkami do

kasy rzdowej, a to skadajc 6% rocznie tej sumy jako

procent i amortyzacy przez lat 49.

Dla przeprowadzenia skupów utworzono po powiatach

po kilku t. zw. poredników mirowych, którzy mieli w pier-

wszej instancyi zaatwia sprawy sporne midzy wacicielami
i wocianami, z uwaszczenia wynikajce, nadto w kadym
powiecie zjazd poredników mirow}'ch i osobny urzd dla

spraw wociaskich przy gubernatorze.

W guberniach niegdy polskich nie wedug tej ustawy

przeprowadzono ostateczne uwaszczenie wocian. Z powodu
wybuchu powstania w r. 1863, które gosio pene uwaszczenie,

rzd zdecydowa si zaatwienie tej kwestyi przypi)ieszy przez

nakazanie przymusowego skupu wiadcze wlaciaskich;
w tyme te roku wydano — podobnie jak w r. 1861 -

osobne ukazy dla pónocnych i dla poudniowych czci kraju.

Od 1 maja 1863 r. usunito paszczyzn i zamieniono na

czynsze, których wysoko obniono, a czynsze ulegay
z urzdu skupowi. Przyznano wocianom na wasno wszy-

stkie grunty, choby to wic nie byy nadziay inwentarzowe,

ale za umow trzymane ziemie folwarczne. Dozwolono
wacianom da przyznania wasnoci take tych gruntów,

które mieli w r. 1857, a potem stracili. Oznaczono jako

minimum nadziau wociaskiego 3 dziesiciny, wskutek czego

oczywicie ilo roli wociaskiej znacznie wzrosa na nie-

korzy wacicieli dóbr. Zaatwienie spraw ujli w rce
naczelnicy wojenni, usuwajc na razie na plan drugi pore-
dników mirowych. Wszdzie te uwaszczenie przeprowadzano
z chci osabienia szlachty a uprzywilejowania wocian.

Samorzd wiejski. W cznoci z zniesieniem

poddastwa wocian i tu, jak gdzieindziej, okazao si rzecz

nieodzown zorganizowanie samorzdu wiejskiego. Zrobiono
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to wic równie w r. 1861. Z poszczególnych wsi utworzono

gromady; organami gromady zostay: zebranie gromady
(sielski schód) i starosta. Zebraniu oddano wybory starosty,

pisarza i t. d., odbiór od nich rachunków, rozkad powinnoci
i podatków, uchwa, skadek, naznaczanie opiek i odbieranie

od opiekunów rachunków. Starocie oddano miejscow policyc

z praivera karania grzywn do rubla, aresztem do 2 dni lub

robot dwudniow. Z kilku gromad, majcych od 300 do
2.000 dusz, utworzono woosti, dzi obejmujce i kilkanacie

tysicy ludnoci. I w woosti, utworzono zebrania, skadajce
si z wybieranych przez gromady, a to po jednemu od 10

domów (woostne schody); na czele postawiono woostnych
starszyn i ich pomocników wraz z starostami sielskimi. Woofet
jednak zostaa waciwie nie samorzdn, ale administracyjn
jednostk. Zebrania woostne, rzadkie, pozostay bez znaczenia,

a cay ciar pracy spocz na starszynie, kierowanym nieraz

przez pisarza, przedewszystkiem speniajcym polecenia

administracyjnych wadz wyszych, których rozkazów nakazaa
mu ustawa sucha bezwzgldnie. Spenianie tych zada
pokrywa trzeba byo jednak ze skadek woosti lub uchwa-
lanemi przez zebrania robotami tych, co byli do woosti
przynaleni.

W przeciwiestwie do Królestwa wadza zebrania

woostnego i starszyny obja jedynie ziemie wociaskie, nie

folwarki; o tyle zachowaa ona stanowy charakter wociaskiej
specyalnie instytucyi.

Nadzór nad dziaalnoci gmin oddano porednikom
mirowym, zjazdom powiatowym poredników mirowych
i gubernialnym urzdom wociaskim.

Zmianie ulegy te wadze nadzorcze w stosunku do
gminy przez ustaw z r. 1889, któr jednak wt guberniach:

witebskiej, mohylewskiej i miskiej wprowadzono cjopiero

w r. 1902, a w r. 1903 w guberniach: kowieskiej, wileskiej

i grodzieskiej. Poredników mirowych zniesiono, a funkcye
ich oddano nowoutworzonym naczelnikom ziemskim, którzy

równoczenie zajli take stanowisko sdziów pokoju. Powinni
byli by ci naczelnicy ziemscy mianowani z miejscowej

szlachty, w tych guberniach jednak usunito ten warunek,

dajc jedynie od tych urzdników posiadania odpowiedniego
wyksztacenia. Kilku ich przypado na powiat, kady otrzyma
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jeden rewir; mianowanie zastrzeono dla ministra, ]ecv

w genera-^nibernatorstwie wileskiem dla g"enera-g^ubernatora.

Naczelnikom obok nadzoru nad g^minami wJocia.skiemi
i prawa ich rewizyi oddano prawo zawieszania uchwa gminnych
i przedstawiania ich wadzy powiatowej lub gubernialnej, za-

atwiania skarg- na urzdników gromadzkich i gminnych,
usuwania pisarzy, zatwierdzania uchwa gminnych co do wy-
datków z funduszów gminnych, nadzoru nad bankami wiejskimi,

towarzystwami i kasami zaliczkowemi, wzajemnej pomocy
i t. d., oraz opiekami. Nadto nakazano naczelnikom ziemskim
spenia wszelkie zlecenia urzdu gubernialnego, oraz

w sprawach policyjnych zastpowa sprawnika. Przyznano im

te prawo karania.

Ponad naczelnikami ziemskimi postawiona zostaa nowa
wadza w miejsce zjazdów poredników mirowych: zjazd

powiatowy majcy take funkcye sdowe. Aj^elacye od
decyzyi naczelników ziemskich co do gmin i instytucyi

gminnych oddano specyalnej sekcyi administracyjnej tych

zjazdów, zoonej z marszaka powiatowego szlachty, naczelników

ziemskich i sprawnika. Nadzór za nad naczelnikami

i zjazdami powiatowymi przyznano utworzonym w miejsce

urzdów gubernialnych wociaskich komisyom gubernialnym.

Do takiej komisyi w sprawach wociaskich weszli: guber-

nator, gubernialny marszaek szlachty, wice-gubernator, pro-

kurator sdu okrgowego, dwaj czonkowie stali komisyi

i zarzdzajcy izb skarbow i dóbr pastwa. W wyjtkowych
wypadkach dopuszczono apelacyi od tej komisyi do senatu.

W r. 1912 zniesiono te nowe instytucye i wrócono do
dawnych z porednikami mirowymi, z wyjtkiem jednak

gubernii: kijowskiej, woyskiej i podolskiej, w których

i nadal utrzymano naczelników ziemskich.

5. Miasta. — ydzi.

Literatura: Lehtonen, Die polnischen Provinzen Russlands;
Brochocki, Rzut oka; Mocicki, ydzi polscy.

Miasta. Organizacy miast przepisa take ukaz

o urzdzeniu gubernii z r. 1775. Miao mie kade miasto
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dwóch burmistrzów i czterech radnych, wybieranych na 3

lata, a potwierdzanych przez g-ubernatora; w miasteczkach,

liczcych poniej 500 osób ludnoci, mia by jeden burmistrz

i dwaj radni. Magistraty sprawowa}' take sdownictwo nad
ludnoci miejsk. Oddane im byy sprawy samorzdu miej-

skieg^o, zreszt musiay take wykonywa zlecenia wadz
rzdowych.

Wprowadzono te org^anizacye zarówno w ziemiach,

które przy pierwszym rozbiorze Polski dostay si Rosyi,

jak i w przyczonych przy dwóch nastpnych rozbiorach;

w tych ostatnich miast byo bardzo niewiele, gdy konsty-

tucy z r. 1776 zmniejszono ich liczb do jedenastu.

Ledwie wic niewielkie kawaki samorzdu przypady
miastom w udziale, a i te póniej zostay usunite. Przy

wielkiej reformie sdownictwa, opartej na ustawach rosyjskich

z r. 1864, utraciy magistraty prawa sdowe. Dopiero w r. 1876
otrzymay miasta na Litwie i Rusi szerszy samorzd, a to

wedug' rosyjskiej ustawy z r. 1870.

Ustawa o samorzdzie miejskim tworzya w miastach

rady miejskie (dumy) i zarzdy (uprawy). Liczb rajców

uzaleniono od iloci mieszkaców; dostay ich od 20 do 75,

zalenie od wielkoci miasta. Prawo czynne wyborcze
uczyniono zalenem od wieku 25 lat i od cenzusu majtko-
weg-o, wzgldnie podatkowego, przyznajc je wacicielom
i doywotnim posiadaczom nieruchomoci pewnej wartoci

(300, 1.000 lub 1.500 rubli — zalenie od wielkoci miasta),

oraz tym, którzy od roku przynajmniej opacali w pewnej
wysokoci podatki: kupiecki lub przemysowy. To prawo
przyznano take osobom prawniczym, kobietom i majc>'m
poniej 25 lat, z tem jednak, e wykonywa je musieli przez

zastpców. Ciasne wic oznaczono ramy dla wyborów,
usuwajc zwaszcza ywioy intelig"encyi. ydom odmówiono
prawa wyborczego.

Wyborów w mniejszych miastach mieli wedug- ustawy
dokonywa tajnie wszyscy w jednej kuryi, w wikszych
w osobnych zebraniach po » czciach c, na które miasto
dzieli gubernator, wzgldnie minister.

Prawo bierne wyboru przyznawaa ustawa wszystkim,
którzy mieli prawo czynne; wybory przepisaa co lat cztery.
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Rada miejska otrzymaa prawo wyboru prezydenta,

wzg-ldnie burmistrza (gotowy), oraz 2—6 cztonków zarzdu
i sekretarza. Wybory przepisano co cztery lata, ale tak, i
z czonków zarzdu miejskieg^o co dwa lata poowa ustpowaa.
Wybiera czonków zarzdu dozwolono nie tylko z czonków
rady, ale i z poród tych, którzy mieli czynne prawo wyboru.

Ustawa gminna samorzdowi miejskiemu przekazaa
sprawy zarzdu majtku miejskiego, porzdku publicznego,

gospodarcze, opieki ubogich, sprawy rozwoju kulturalnego

miasta, oraz przyznaa mu prawo przedkadania rzdowi
projektów do ulepsze w ustawodawstwie dla potrzeb miej-

scowych. Dozwoli n ^ — za zgod jednak rzdu — na
nakadanie podatków na potrzeby miasta od mieszka,
powozów, koni, psów i t. d. Stanowienie przepisów co do
gospodarki miejskiej, uchwalanie budetu i wybory przekazano
radzie miejskiej, kierowanej przez prezydenta, gdy na zarzd
— równie pod kierunkiem prezydenta — woono wyko-
nywanie tych postanowie.

ydzi. W stosunku do ydów Rosya niechtne za-

ja stanowisko. W r. 1772 przypisano ich do kahaów, na
wyjazd nakazano od zarzdów kahalnych bra spccyalne
paszporty, które wizoway kancelarye gubernialne lub

powiatowe. Ukaz z r. 1779 dozwoli wpisywa si im do
stanu kupieckiego; posiadajcych ponad 500 rubli kapitau
nazwano mieszczanami, bogatszych podzielono na trzy gildye.

Ale wkrótce póniej zakazano im dzicawi karczmy i gorzelnie

w majtkach szlacheckich, zmuszano do przenoszenia si do
miast. Prawo z r. 1786 ograniczyo kahay w sprawach
sdowych do spraw czysto wyznaniowych, zakazao ydom
wyrobu wódki, miodu i piwa, ale dozwolio na dzieraw
karczem i gorzelni w dobrach szlachty, zastrzego nawet
prawo brania udziau w wyborach na urzdy miejskie

i znioso przymus co do cile okrelonych miejsc za-

mieszkania.

Po przyczeniu dalszych dzielnic polskich ukaz z r. 1794
pozostawi ydów przy prawie wykonywania, jak poprzednio,
rzemios i handlu, pozwala zapisywa si do stanu mieszcza-
skiego i kupieckiego. Ale ju w r. 1795 nakazano ich skupia
po miastach, wpisywa do ksig miejskich i uzalenia od
magisiraiow.
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Pozostay znaczne og^raniczenia ydów i nadal; nie wolno

byo ydom osiedla si na nowo poza nniastami; ukaz z r.

1862 pozwoli im na kupowanie nieruchomoci poza miastami,

ju jednak w r. 1864 cofnito ten przepis i zakazano ydom
nabywa dobra ziemskie tak od wikszych wacicieli ziem-

skich, jak od wocian. W r. 1884 zakazano im bra w zastaw

takie dobra.

Przy wprowadzeniu samorzdu miejskiego nie dano
ydom prawa czynnego i biernego wyboru; jednak wadzom
rzdowym przyznano prawo naznaczania ydów jako czonków
do rad miejskich, ale nie w wikszej liczbie, jak Yio ogólnej

liczby czonków rady. Odmówiono ydom praw wyborczych
przy wprowadzeniu w r, 1911 samorzdu ziemskiego.

6. Sdy i prawa.

Literatura: Lehtonen, Die polnischen Provin-"^n Russlands;
Koroicicki, Proces cywilny litewski; Tene, Proces graniczny; Tene,
Porzdek sdzenia w senacie; Hub, Historya prawa karnego; Nolde,

Oczerki; Bouffalt, Naczelnicy ziemscy.

Sdy. W dzielnicy z pierwszego rozbioru sdy dla

szlachty zorganizowano w pewnej mierze na wzór polski.

W kadej prowincyi utworzono sd ziemski, na kad guberni
z osobna sd ziemski gubernialny; jedynie w mohyiewskiej

prowincyi nie byo osobnego sdu ziemskiego, a jego funkcye

spenia sd ziemski gubernialny. Sd ziemski skada si
z prezesa i 3 czonków oraz kancelaryi; prezes i czonkowie
sdu byli wybierani przez szlacht na sejmikach prowincyi

na lat cztery. Do sdu gubernialncgo nalea sdzia gówny
oraz w mohyiewskiej gubernii czterej, w pskowskiej 3 czonkowie
sdu. Tych ostatnich wybieray sejmiki w prowincyach, po
jednemu z prowincyi, za sejmik szlachty z caego województwa

sdziego gównego, którego zatwierdza nastpnie senat.

I tych wyborów dokonywano na lat cztery.

Sdy te sdziy w zimie przez cztery miesice, kance-

larye fungoway jednak przez cay rok. Naleay do tych

sdów tylko sprawy cywilne, gdy wszystkie inne, a take
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i wszystkie sprawy karne, oddane byJy kancelaryom pro-

wincyonalnym i ^ubernialnym. Sdy ziemskie w prowincyach

byy sdami pierwszej instancyi, a sdy ziemskie gubernialne

rozstrzygay apelacye od nich. Od sdów gubernialnyci

apelacya sza do justickolleg"ium dla spraw inflanckich,

estoskich i finlandzkich w Petersburg-u, w którym w r. 1774

utworzono osobny departament dla spraw, przychodzcych
z biaoruskich gubernii.

T organizacyc sdow zastpia inna, przepisana

w ukazie z r. 1775 o organizacyi gubernii. Utworzono dla

szlachty w powiatach sdy ziemskie czyli powiatowe, zoone
z sdziego i 2 asesorów, wybieranych przez szlacht,

w gubernii sd wyszy ziemski z prezydenta i 10 asesorów,

oraz jako instancye apelacyjne od tych sdów w gubernii

izby sdowe, cywiln i karn, zoone z nominowanych
wycznie; prezydenta, 2 radców i 2 asesorów. W miastach

oddano sdownictwo magistratom, zoonym z burmistrzów

i 4 wybieranych rajców jako asesorów, i osobnemu sdowi
wyszemu w miecie gubernialnem, zoonemu z prezydenta

i 6 wybieranych asesorów. ledztwa i nadzór nad sdami
naleay do strapczych. Apelacya od sdów miejskich sza

take do izb sdowych. Za Pawa I jednak poczono wysze
instancye miejskie z szlacheckiemi. Za Aleksandra I wprowa-

dzono do sdu powiatowego wybranych czonków od wocian.
W obszarach, zajtych przy drugim i trzecim rozbiorze,

ukazem z r. 1794 postanowiono utrzyma sdy nisze i try-

buna litewski, ale z apelacya od trybunau do wydziaów
cywilnego i kr) ininalnego przy genera-gubernatorze,

a w sprawach cywilnych jeszcze dalsz do senatu rzdzcego
w Petersburgu. Do zorganizowania tego sdownictwa jednak

nie doszo i w nastpnym roku polecono utrzyma tylko

sdy nisze, od których apelacye miay i wprost do

departamentu senatu rzdzcego. W r. 1797 zorganizowano

sdy, duo inaczej je urztlzajc ni to byo za czasów pol-

skich. W guberniach litewskich utworzono sdy grodzkie

i ziemskie, w innych tylko ziemskie, do których kompetencyi

zaliczono wszystkie sprawy szlachty w pierwszej instancyi,

cywilne czy karne, dla spraw granicznych pozostawiono sdy
podkomorskie. Tam, gdzie byy i ziemskie i grodzkie sdy,
kady z tych sdów skada si z prezydenta, 3 sdziów

Hitorya us'roiu Polski w zarysie. T. HI. U
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i pisarza, f^dzlc za pozostay tylko sdy ziemskie, w skad
ich wchodzili: sdzia, dwaj podscdkowie i pisarz; pisarze mieli

gos doradczy. Kancelary prowadzili rejenci, aktowi czy de-

kretowi. Sdy wybieray sobie wonych. Wszystkich

czonków tych sdów wybieraa szlachta na sejmikach, a to

na lat trzy z poród osiadych obywateli, a zatwierdza guber-

nator; take wonych wybierano, a z nich sd sobie dopiero

dobiera potrzebn ilo. Rejentów nominowa pisarz. Sdy
grodzkie zbieray si cztery razy, ziemstwa trzy razy do roku

na kadencye szeciotygodniowe. W r. 1822 przeprowadzono

ustanowienie t. zw, opiek szlacheckich; sprawy opiekucze
naleay do sdu ziemskiego, któremu jednak przewodniczy
wtedy marszaek szlachty, a ewentualnie w jego zastpstwie

podkomorzy lub chory.
Sprawy graniczne naleay do samych podkomorzych

do r. 1810; w tym roku przeprowadzono now organizacy
sdów granicznych, ale tylko dla gubernii: wileskiej, gro-

dzieskiej i podolskiej, dodajc drug instancy, ^\• latach za
1815— 1818 wprowadzono jako instancy poredni powiatowy
sd apelacyjny normalny. Odtd w tych guberniach

w pierwszej instancyi sdzi sdzia graniczny, wyznaczany
w razie potrzeby przez sd apelacyjny powiatowy, wraz

z 2-ma arbitrami, wyznaczonymi przez strony; do pomocy
mia rejenta i komornika. Drug instancy by powiatowy
sd graniczny apelacyjny, zoony z 15 czonków, sdzcy
w komplecie z 5, a majcy do pomocy sekretarza, rejentów

i komorników. Wreszcie ostateczn instancy by sd graniczny

gubernialny, zoony z prezydenta, 7 sdziów i sekretarza;

do kompletu równie 5 byo trzeba czonków.
W r. 1797 pr7y\vrócono jako sd wyszy trybuna

litewski, lecz utrzyma si on tylko do roku 1802. W tym
roku w jego miejsce utworzono sd gówny litewski, z dwóch
departamentów zoony, jako sd apelacyjny dla sdów tak

ziemskich i grodzkich, jak miejskich. Kady departament
skada si z prezydenta, radcy (sowietnika) i 4 asesorów.

Sowietnik by nominowany, inni wybierani przez szlacht na
trzy lata; prezydentów zatwierdza cesarz.

Sdem najwyszym by senat rzdzcy w Petersburgu;

sprawy cywilne szy do jego trzeciego, karne do pitego
departamentu Wedug urzdzenia z r. 1802 w kadym dc-
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parlamencie byo 1 — 2 oberprokurorów i pewna ilo ober-

sekretarzy i sekretarzy.

Osobne byy po miastach sdy dla mieszczan. W wik-
szych miastach byo po 2 burmistrzów i 4 radnych, a komplet
tworzy burmistrz z 2 radnymi. W mniejszych miastach

(poniej 500 osób) by burmistrz i 2 radni. Wybierali ich

mieszczanie a potwierdza g-ubernator.

Z wprowadzeniem w r. 1840 praw rosyjskich w miejsce

statutu litewskiego zaczto take przeksztaca i ustrój sdo-
wnictwa, polski w zasadnie, na mod rosyjsk" a to wedug-
tej organizacyi, jak przepisa dla Rosyi ukaz z r. 1775
o urzdzeniu g^ubernii, z modyfikacyami póiniejszemi Pawa I

i Aleksandra I, tej wic, jak ju miay dawno gubernie:

mohylewska i witebska. W r. 1840 zwinito osobne sdy
graniczne, jako sdy I instancyi dla szlachty utworzono sdy
powiatowe, do których wchodzili: sdzia, 2 czonkowie od
szlachty i 1 czonek, mianowany jednak przez rzd (zamiast

— jak gdzieindziej — wybierany od wocian); w tyme roku

1840 w guberniach: kijowskiej, woyskiej i podolskiej usunito
sdziów wybieralnych, zastpujc ich sdziami z nominacyi,

i t. d. Utworzono sdy gubernialne. Apelacye zaatwia
w ostatniej instancyi senat w Petersburgu.

Wocianie podlegali cii^le sdownictwu patrymonial-

nemu swego pana. Dopiero uwaszczenie wocian w r. 1861

pocigno za sob konieczno stworzenia dla nich sdów
w miejsce dotychczasowych patrymonialnych. Tylko wocianie
w dobrach rzdowych mieli od r. 1838 osobne sdy sielskie

i woostne. W r. 1861 utworzono specyalne sdy woostne
dla wocian prywatnych, którym oddano sprawy o ruchomo-
ci i nieruchomoci, umowy i wogóle zobowizania do wysoko-
ci 100 rubli wartoci sporu; w r. 1866 takie sdy wprowadzono
i dla wocian w dobrach pastwowych.

Miao jednak przyj do gruntownej reformy ustroju

sdowego w Rosyi, opartej ju na zasadzie równoci wszyst-

kich; przy tej reformie i te sdy wociaskie zaginy po
niedugiem istnieniu.

Do wydania ustaw o reformie organizncyi sdowej wraz

2 reform caego procesu przyszo w r. 1864. Ustrój sdowy
oparto o wzory francuskie; pod wieloma wzgldami minia ta

reforma due zalety. W okrgach, mniejszych od powiatu,

14'
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t. zw. uczstkach, miaJ by sdzia pokoju, pochodzcy z wy-
boru przez ziemstwo lub rad miejsk; jego kompetencyi
oddano sprawy cywilne do wysokoci 500 rubli i karne,

w których kara sigaa do roku wizienia. Apelacye od tych

sdów oddano zjazdom sdziów pokoju. Wszystkie mne
sprawy, które nie podpaday pod sdy pokoju, oddano sdom
okrgowym, tworzonym po 1 lub 2 na guberni; apelacye od
tych sdów miay zaatwia izby sdowe. Jednake przestp-
stwa, pocigajce za sob pozbawienie praw, z wyjtkiem
przestpstw politycznych, przekazano sdom przysigych
przy sdach okrgowych, za sdzenie przestpstw pohty-
cznych sdom mieszanym, zoonym z sdziów ; wybranych
osób od trzech stanów. W stosunku do wszystkich sdów
przyznano stanowisko sdu kasacyjnego senatowi w Petersburgu

T organzacy sdów wprowadzono w Rosyi stopniowo.
Na Litwie sdy pokoju wprowadzono w r. 1871, inne sdy
póniej jeszcze, bo w r. 1882. Nadto — rzekomo z powodu
braku ziemstw — nie wprowadzono tu wyboru sdziów pokoju,
ale pozostawiono wyznaczanie ich nominacyi rzdu. Nadto
spis tych, którzy mogli by sdziami przysigymi, oddano
wadzy administracyjnej, dowolnie majcej skrela z listy.

Sdy przysigych zreszt póniej ograniczono, a to przez

odjcie im sdownictwa przestpstw przeciw wadzy, subo-
wych i kolejowych. i

Izby sdowe utworzono dwie na kraj zabranj-: w Wilnie
i Kijowie.

Ustrój ten dozna znacznych modifikacyi, gdy zaczto
take w kraju zabranym wprowadza ustaw z r. 1889 o na-

czelnikach ziemskich (t. j. w pónocnych guberniach — jak

o tem bya wyej mowa — dopiero w latach 1902 i 1903).

Tym naczelnikom ziemskim oddano — poza miastami — to

sdownictwo, które poprzednio naleao do sdziów pokoju,
a sdziów pokoju zwinito. Sdziowie pokoju pozostali wic
tylko po miastach, o ile one tworzyy poprzednio osobne
okrgi sdów pokoju. Reszt spraw, których po sdziach
pokoju nie pr7.ej.jli naczelnicy ziemscy, oddano t. zw. powia-
towym czonkom sdu okrgowego z apelacy od nich do
fdu okrgowego. Apelacye od w}'roków naczelników ziem-

skich oddano sekcyi sdowej zjazdu powiatowego, utworzonego
razem z powoaniem do ycia instytucyi naczelników ziem-
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skich. Do tej sekcyi weszli: marszaek powiatowy, powiatowy
czonek sdu okrgowego, sdziowie pokoju miejsc}' i na-

czelnicy ^ziemscy (kolejno). Ta sekcya wic zastpia zjazdy

sdziów pokoju.

Kasacy od sekcyi rozstrzygay komisye gubernialne
w skadzie: gubernator, gubernialny marszaek szlachty, wice-

gubernator, prokurator sdu okrgowego, dwaj stali czon-
kowie komisyi i prezes lub czonek sdu okrgowego. Od
tej komisyi moliwe byo odwoanie do senatu.

Instytucy naczelników ziemskich, jak o tem ju wyej
bya mowa. zniesiono w czci kraju (w guberniach: podol-
skiej, wo)nskiej i kijowskiej) od r. 1914; wróciy wic tam
znowu sdy pokoju i zjazdy sdziów pokoju.

Praw a. Na caym obszarze ILitwy i Rusi utrzymany
zosta i po rozbiorach w mocy statut litewski z r. 1588.

Ulegay postanowienia jego zmianom, gównie co do prze-

pisów z zakresu prawa pnblicznego, które w nim byy zawarte,

z zakresu ustroju sdów, ale take prawa cywilnego i karnego;
najmniej zmianom podleg proces. Zamylano o nowej kody-
fikacyi praw dla Litwy i Rusi, opartej o statut litewski; nawet
projekt, przygotowany gównie przez Daniowicza, przeszed
przez komisye, gdy ostatecznie w r. 1840 zniesiono statut

litewski, a w jego miejsce, tak co do prawa cywilnego, jak

karnego, oraz procedury, wprowadzono prawa rosyjskie, tak

jak je wówczas w Rosyi niedawno wanie zebrano w syste-

matycznym wielkim zbiorze praw (swod zakonów), który
w r. 1833 otrzyma sankcy, a od r. 1835 zacz obowizy-
wa. Swod zakonów by nie kodyfikac}'n. a tylko urzdowym
ukadem systematycznym praw, w rónych czasach dla Rosyi
wydanych.

Prawo cywilne nie zostao w Rosyi skodyfikowane; tak '

te obowizywao ono w tych guberniach, wedug ich uoenia
w swodzie zakonów, co pewien czas ogaszanym w nowych
wydaniach z uwzgldnieniem zmian, jakich tymczasem doko-
nywano. W r. 1902 dostay te prowincye — razem z Rosj —
kodeks prawa wekslowego.

Prawo karne matcryalne ulego kodifikac}i w r. 1845,
w którym ogoszono dla Rosyi, take wic i dla polskich
gubernii, kodeks kar gównych i poprawczych. Du.y ten
kodeks, zoony z 2.224 artykuów, bardzo by zacofany
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W stosunku do kodeksów innych pastw wspóczesnych.

Czciowo uleg on usuniciu przez wydanie w r. 1864 ustawy

o karach stanowionych przez sdziów pokoju, w r. 1865 za
zastpiono cay kodeks przez nowy, który przedstawia si
waciwie jako nowe wydanie, poprawione, poprzedniego.

Do reformy prawa karnego i wydania bardziej nowoytnego
kodeksu przyszo dopiero w r. 1903; jednake w ycie wpro-
wadzono tylko jedn, niewielk jego cz

Wraz z wprowadzeniem nowego ustroju sdów wedug
ustaw rosyjskich z r. 1864 wprowadzono take i w kraju

zabranym równoczenie ogoszone procedury: cywiln i karn,
które znaczny przyniosy postp; wprowadzono je tutaj bez
tych niekorzystnych zmian, jakich doznay, gdy je nieco

póniej (w r. 1876) zastosowano do Królestwa.

7. Prawa narodowoci polskiej i jzyka
polskiego.

Literatura: Krzemiski, Dwadziecia pi lat Eosyi ; Olsza-

mowski. Prawa o zieraliewladjeniju; O. B., Wasno ziemska; N. K.,

Kto jest osob; Baliski, Nowe przepisy; Oszamowski^ Nowella.

Jzyk urzdowy. W administracyi na obszarze

wszystkich trzech zaborów wprowadzono jako urzdowy jz}-k

rosyjski, cho w stosunku do ludnoci polskiej uywano po-

cztkowo i polskiego jzyka, i w tym take jz}-ku obok
rosyjskiego ogaszano urzdowe rozporzdzenia. W ?!ej mikach
w peni dopuszczony by do obrad jzyk polski. To polski

jzyk by urzdowym jz}kiem w magistratach miast. Polski

jzyk utrzymano tak w dzielnicy pierwszopodziaowej, jak
* w nabytych przy drugim i trzecim rozbiorze, jako wyczny
jzyk urzdowy w sdach 1 instancyi dla szlacht}- i dla mie-

szcz i; utrzymano go take i w trybunale, z tem jednak

ogiauiczeniem, wprowadzonem w r. 1797, i rezolucye i wyroki

tego sdu miay by pisane po polsku i po rosyjsku. Jzyk
polski by te uznany jako wykadowy tak w szkoach, maj-
cych charakter rednich (n. p. jezuickich), jak równie w wy-
szych; w uniwersytecie wileskim do koca jego istnienia,

t. j. do r. 1832, i w liceum krzemienieckiem równie do
zamknicia, t. j. do r. 1831.
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Po powstaniu 1831 r. zaczto og^ranicza prawa jzyka
polskiej^^o. Powikszono liczb godzin jzyka rosyjskiej^o

w szkoach rednich. Uniwersytetowi, utworzonemu w Kijowie

w r. 1834, przepisano jako wykadowy ju jzyk rosyjski.

W roku 1840 wprowadzono jzyk rosyjski do szkó, jednak

uczono w nich jako jednego z przedmiotów i jzyka pol-

skiego, pozosta on jeszcze do r. 1863 nawet w szkoach na

Biaej Kusi, cho w bardzo ograniczonej mierze (1—2 godziny

tygodniowo), i to raczej tylko w przepisach, ni w praktyce.

W tyme r. 1840 przy wprowadzeniu praw rosyjskich w miejsce

statutu litewskiego usunito odrazu z sadów jzyk polski

i zastpiono rosyjskim.

Kok 1863 i nastpne przyniosy szereg zakazów

uywania jzylca polskiego. Usunito go do reszty z urz-
dów i wadz w ksigach i korespondencyi, gdzie jeszcze si
utrzyma, n. p. w izbach skarbowych i w korespondencyi

urzdów wociaskich. W r. 1865 nakazano po rosyjsku

prowadzi korespondency i metryki kocioa rzymsko-kato-

lickiego. Usunito go w r. 1863 i 1864 do reszty ze

szkolnictwa, nawet jako przedmiot nauki w gimnazyach,

a zamknito polskie szkoy ludowe, które na podstawie no-

wego prawa z r. 1857 pozakadali waciciele ziemscy. W r.

1864 zakazano wogóle, bv kto uczy po polsku w jakiejkolwiek

szkole; nauka miaa by t)lko rosjjska, a jedynie w gubernii

Icowieskiej pozwolono na nauk w jzyku litewskim w szkole

ludowej. W tyme roku zamknito czytelnie polskie. Za-

kazy te poszy tak daleko, i w r. 1863 zakazano w biurach

iir/dów wogole odzywa si po polsku. W r. 1864 nakazano

iiywaniew) cznie jzyka rosyjskiego na szyldach, w rachunkach
i ksigach kupieckich, na Litwie, gdzie te przepisy najostrzej

wogóle wykonywano, surowiej, ni w guberniach poudniowych,
w r. 1868 zakazano mówienia po polsku na zebraniach

publicznych, a za takie miejsca zebra uznano ogrody
publiczne, sklepy i t. d. Jedynie t)iko usiowanie wprowa-
dzenia jzyka rosyjskiego do kaza i naboestwa dodatko-

wego w kociele rzymsko-katolickim, usiowania, podjte ju
w r. 1865, a potem jeszcze powtarzane, nie powiody si.

Ograniczenia wprowadzano w kraju zabranjni nie tylko

co do jzyka polskiego. Od r. 1865 do r. 1905 zakazany

by druk w jzyku litewskim aciskiemi czcionkami*
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a dozwolony tylko gradank. Równie od r. 1876 do 1905

zakazane byo drukowanie ksiek w jzyku maoruskim,
sprowadzanie takich ksiek z zagranicy, jak i przedstawienia

teatralne maoruskie.
Ograniczenia Polaków. Pocztkowo dopu-

szczano w pewnej mierze czciowo Polaków do urzdów
administracyjnych; w ich rkach znajdoway si sdy
i szkoy. Po utworzeniu w r. 1815 Królestwa polskiego, gdy
liczono si z tem, e zachodnia cz Litwy z niem si
poczy, w piciuguberniach zachodnich i obwodzie biaostockim

urzdy administracyjne, nawet gubernatorów, oddano Polakom,

gdy w trzech guberniach wschodnich prawie wycznie ju
byy w rkach ywiou rosyjskiego. Po powstaniu z r. 1831

usuwano Polaków z administracyi, po roku 1840 z sdów
i szkó. Po powstaniu z r. 1863 to usuwanie jeszcze szersze

przybrao rozmiary. W r. 1867 usunito Polaków od
piastowania godnoci marszaków powiatowych, a rozcignito
ten przepis i na urzdników w deputacyach szlacheckich

i w kancelaryach marszaków. Usuwano Polaków nawet z kolei;

tak ju w r. 1886 ograniczono ich procent wród urzdników
kolejowych na 50, a r. 1887 na 3372 i ^' ^•

Starano si za o wzmocnienie ywiou rosyjskiego.

Na Litwie i Rusi pojawi si on zaraz po rozbiorach; przybyli

urzdnicy oraz ci, którzy otrzymali za zasugi wobec pastwa
donacye w królewszczyznach i starostwach lub w skonfisko-

wanych polskiej szlachcie dobrach. Takie donacye znowu
byy liczne po roku 1831, a zwaszcza po r. 1863. W r. 1864

nakazano wielu z tych, których wydalono jako podejrzanych,

sprzeda dobra w cigu 2 lat. i to z tem zastrzeeniem, e
te dobra mog by sprzedane tylko Rosyanom. Waciciele
ziemscy Rosyanie rzadko jednak osiadali na stae w nabytych

tu dobrach Po roku 1863 starano si ich zachci do
kupowania dóbr przez znaczne uatwienia; w tym celu w r.

1866 utworzono Towarzystwo nabywców dóbr w kraju

zachodnim. Utworzonemu bankowi szlacheckiemu dozwolona
tylko rosyjskim poddanym w kraju zachodnim udziela kre-

dytu, nie Polakom; dziaalnoci banku wociaskiego,,
zaoonego w r. 1883, na kraj zachodni nie rozcignito.
By cign tam take ludno wociask, specyalne dogodne
warunki przyznawano nawet sekcie raskolników w dzierawie
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ziemi. Urzdnikom, by ich zachci do przybywania do tych

prowincyi, ju w r. 1864 przyznano rozmaite udogodnienia

i korz)ci.

Ograniczenia Polaków w nabywaniu
ziemi. Najsilniej moe zaznaczya si dziaalno antypolska

w naoeniu na duchowiestwo i szlacht polsk po powstaniu

z r. 1863 kontrybucyi w wysokoci 10"/, od dochodów,
zmienionej nastpnie — od r. 1869 — na stay podatek,

specyalnie przez Polaków wacicieli dóbr pacony, niezbyt

dawno dopiero zniesiony, oraz w ograniczeniach co do
nabywania ziemi pi»ez ludno pochodzenia polskiego.

Pierwsze czciowe ograniczenia Polaków wprowadzono w r

1864 w ustawie o ulgach i zapomogach przy nabywaniu
gruntów skarbowych i prywatnych, wykluczajc od tych ulg

ludno polsk; to w r. 1865 w instrukcyi do sprzeday ma-
jtków skarbowych, t. j. dóbr poduchownych lub skon-

fiskowanych (Polakom za udzia w powstaniu^, usunito
Polaków od monoci nabywania na wasno, dzierawienia

lub administrowania takich dóbr, zwanych pospolicie dobrami
instrukcyjnemi. Ograniczenia te jednak miay jeszcze t)'lko

podrzdne znaczenie; lecz ju w tyme roku 1865 wytiano

ukaz, który wprowadzi bardzo dalko idce upoledzenie
ludnoci polskiej, gdy osobom polskiego pochodzenia
odebrano mono nabywania na wasno dóbr ziemskich,

wic ziemi folwarcznej, poza miastami i miasteczkami w inny

sposób, jak tylko w drodze sukcesyi beztestamentowej.
Polaków zatem wykluczono od nabywania dóbr w drodze
spadku testamentowego, kupna i t. d.; Polak dobra móg
pozby tylko osobie nic-polskiego pochodzenia. Ukaz ten

tyczy si szlachty i mieszczan polskiego pochodzenia, nie

wocian polskich, jak to jeszcze wyjaniono wyranie w r.

1868. To ograniczenie w monoci nabywania ziemi

i swobodnego ni rozporzdzania rozszerzono w r. 1884,

kiedy zakazano osobom polskiego pochodzenia (z wyjtkiem
wocian) wydzierawia dobra ziemskie ipoza miastami
i miasteczkami) duej ni na lat 12 lub z zastrzeeniem
przeduenia terminu oraz bra w zastaw, a na gubernatorów
naoono obowizek wnoszenia skarg o uniewanienie tego
rodzaju umów i pocigania do odpowiedzialnoci urzdników,
którzyby takie umowy przyjli. Ten sam ukaz zabroniJ
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towarzystwom akcyjnym nabywania ziemi w obszarze ponad
200 dziesicin, by w ten sposób zapobiedz obchodzeniu
przepisów ukazu przez ludno polsk. W r. 1891 uzupeniono
.eszcze te przepisy wydaniem zakazu brania przez Polaków
majtków ziemskich w dojnyotnie posiadanie, a w r. 1895
zakazem dzierawienia lub brania w czasowe uytkowanie
takich majtków w obrbie g-ubernii woyskiej przez staych
mieszkaców Królestwa polskiego.

Dla lepszej kontroli, e zakazy te bd przestrzegane,

wydane zostao postanowienie, e kada transakcya gruntami
podlega uznaniu genera-gubernatora, wzgldnie gubernatora;

rezultatem tego zarzdzenia byo — obok utrudnienia w obrocie

nieruchomoci — take to, i zaczto ogranicza w nabywaniu
nieruchomoci take wocian pochodzenia polskiego, mimo
e oni pod ukaz z r. 1865 nie podpadali. Zaradzono temu
rozciganiu tego ukazu i na wacian polskich dopiero w r. 1901

;

prawo z tego roku jednak, uznajc, i wocianie katolicy

(a wic i Litwini) mog nabywa ziemi, ograniczyo wielko
obszaru, który nabywa mogli, do 60 dziesicin na rodzin
wociask.

Jedyn ulg w tych przepisach, wymierzonych przeciw

ludnoci polskiej, b)o prawo z r. 1899, postanawiajce, i
szlachta i mieszczanie Polacy, którzy prowadz tryb ycia
wociaski i osobicie pracuj na roli, t. j. wic drobni

mieszczanie, w miasteczkach na pó rolniczycli oraz szlachta,

dawniej zagrodow zwana, liczna na Litwie w t. zw. zaciankach
i okolicach szlacheckich, mog za pozwoleniem ministerstwa

nabywa ziemi, ale w obszarze nie powyej 60 dziesicin.

Pozwole jednak takich prawie cakiem w praktyce nie

wydawano.

8. Okres konstytucyjny 1905—1915.

Literatura: ob. literatur, podan przy rozdziaach l8 i 19
dziau: Królestwo polskie

Konstytucya rosyjska z r. 1905 przyniosa Litwie i Rusi
udzia w ciaach parlamentarnych rosyjskich, t. j. w radzie

pastwa i dumie, oraz prawa wolnociowe, przyznane caej
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Rosyi. Przyniosa le ta epoka pewne zag^odzenia przepisów,

krpujcych narodowo polsk i koció rzymsko-katolicki.

Udzia w radzie pastwa i dumie. Do
rady pastwa specyalnie Litwa i Ku otrzymay prawo wyboru
9 czonków, t. j. po 1 na c^ubernic, przez najw)cj opodalko-

wanyci wacicieli ziemskich, a to tych, którzy dostali prawo
udziau przy wyborach do dumy w zjazdach wacicieli ziem-

skich; od r. 1911 prawo to wyboru przeszo na zicmstwa

w tych guberniach, które je otrzymay. Od kandydatów na

czonków rady pastwa daa ustawa wykazania opacania
podatku w potrójnej wysokoci, jak od wjborców. Wyborów
dokonywano na lat 12; termin ten zosta jednak skrócony
w r. 1909.

Z ogólnej liczby posów do dumy na dziewi gubernii

litewsko-ruskich przyznano posów 82, t. j. od 6 do 15 na

g"uberni, oraz po jednym pole z miast: Wilna i Kijowa.

Taki sam tu przyjto podzia na kurye, jak w Królestwie

polskiem, tylko e w dwóch guberniach (witebskiej i kowie-
skiej) nie wprowadzono kuryi robotniczej; zreszt zasady

ordynacyi wyborczej byy tesame, z niewiclkiemi zmianami.

Inn mianowicie przjjto stop cenzusu w I kuryi; ustalono

j z osobna dla poszczególnych powiatów, i to tak, e od-

chylenia byy bardzo znaczne, co w jednych powiatach wy-

starczao 100 dziesicin do brania udziau w zebraniach prawy-
borczych, w innych za dopiero 600. Wybór penomocników
w III kuryi oddano zamiast zgromadzeniom gminnym, których

tu nie byo, zjazdom woostiiym, na które zebrania woostne
wybiera miay po 2 penomocników, bez ewentualnoci
podziau na poddziay. Na powiat przypado 6 do 28 wy-
borców (po 1-12 na kury), na guberni 90 do 225.

Wybór posów inaczej tu si dokonywa, ni w Kró-

lestwie, a na tych zasadach, co w cesarstwie. Mianowicie

najprzód jednego posa wybierali tylko wyborcy z kuryi

wociaskiej, a dopiero reszt posów wszyscy wyborcy; wic
na caym obszarze z 84 posów musiao iDy 9 posów od
wocian z poród wocian.

Znaczne zmiany w ordynacyi wyborczej przeprowadzia
w tych guberniach ustawa wyborcza z r. 1907. Zmianie

ulega ogólna liczba w)borców, jak równie rozkad ich na

kurye, a to tak, i powikszijno ilo wyborców z I kur) i.
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a zmniejszono ilo wyborców z kuryi gmin wiejskich i ro-

botniczej. Chodzio przy narzuceniu tej nowej ustawy o wzmo-
cnienie ywioów konserwatywnych; równoczenie zawarto

w niej postanowienia dla wzmocnienia iloci posów rosyjskich

z tych prowincyi. Ustawa wyborcza z r. 1907 zmienia

warunki cenzusu; tak w kuryi pierwszej przyznaa prawo

udziau wacicielom i doywotnikom, jeli od ziemi pacili

podatek, którego wysoko okrelono z osobna dla kadego
powiatu (w miejsce wic okrelenia iloci posiadanej ziemi),

oraz posiadaczom dziaów górniczych i wacicielom albo

doywotnikom majtku nieruchomego, jeli warto jego

przenosia 15 000 rubli; na równi z prawyborcami dopucia
ustawa do zebra penomocników posiadaczy dziaów górni-

czych lub majtku nieruchomego, o ile warto tyche bya
nisza od sumy, dajcej prawo gosu, oraz penomocników
proboszczów i domów modlitwy wszelkich wyzna, jeli ko-

ció mia ziemi. Usunito wic od gosowania dzierawców
i plenipotentów. Ministrowi pozostawiono prawo podziau

ogólnego zjazdu wedle cenzusu lub narodowoci prawyborców

i wyznaczania na kady oddzia iloci wyborców. Na powiat

przypado od 75 do 158 wyborców.

Ustawa wyborcza z r. 1907 daa te osobnych posów
ludnoci pochodzenia rosyjskiego t. j. prawosawnej, staroobrz-

dowcom i luteranom, w guberniach wileskiej i kowieskiej;

w pierwszej dwóch posów tej ludnoci przyznano, w drugiej

jednego. Wyborców (po 40) wybiera mieli prawyborcy

z miast i wsi; genera-gubernatorowi pozostawiono rozdzia

liczby wyborców midzy okrgi wyborcze oraz oznaczenie

tych okrgów. Razem z tymi prawyborcami przyznaa ustawa

prawo gosowania na wyborców penomocnikom, wybranym
w gromadach wiejskich na specyalnych zebraniach, do których

zaliczono: prawosawnych wacicieli domów, o ile mieli lat 25,

i posiadajcych grunty na wasno, oraz ksiy i sub
kocieln prawosawnych parafii, jak i proboszczów domów
modlitwy staroobrzdowców, choby zreszt nie mieli cenzusu.

Wybiera miao takie zebranie., na 2000 do 5000 mieszka-
ców 2 penomocników, na wiksz liczb ludnoci trzech.

Gdzie za w gminie (woost) nie b}o 500 prawosawnych,
przyczano ich do ssiedniej gminy.

Miasto Wilno utracio przez ustaw wyborcz z r. 1907
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charakter osobneg^o okrgu wyborczego, tak e odtd wybie-

rao tylko wyborców do ogólnego zebrania wyborców gubernii

wileskiej. Kijów ulrzyin^i si jako osobny okrg- wyborczy,

i to przy powikszeniu liczby posów do dwóch; wprowadzono
te w tym okrgu zasad bezporednio.ci wyborów (jak zre-

szt tylko w 4 miastach cesarstwa). Zmieniono sposób wyboru
posa tak, e utworzono dwie kurye: do pierwszej zaliczeni

zostali waciciele i doywotnicy, którjch nieruchomo, po-

siadana od roku, miaa warto przynajmniej 1500 rubli, oraz

posiadajcy wiadectwa handlowo-przemjsowe 1 i 2 kategoryi

handlowej, a 1 do 5 kategoryi przemysowej lub paccy
podatku 50 rubli, do drugiej za posiadajcy nieruchomo
wartoci poniej 1500 rubli, wiadectwa handlowo-przemysowe
niszych klas, opacajcy od roku podatek przem)'sowy
osobisty lub mieszkaniowy, najmujcy osobne mieszkanie,

wreszcie (z wyjtkiem niszej suby i robotników) pobierajcy

od roku pensy rzdow lub samorzdn. Kadej kuryi

z osobna dano jednego posa, a ministrowi zostawiono podzia
miasta na rewiry wyborcze.

Prawa wolnociowe i zagodzenia ogra-
nicze narodowych. Litwa i Ru uzyskay prawa

wolnociowe co do swobody zgromadze i stowarzysze, oraz

wolnoci druku; jaka b)a tre tych praw, o tem ju bya
mowa wyej przy omawianiu okresu konstytucyjnego w dzie-

jach ustroju Królestwa polskiego (rozdzia 18). Na Litwie

silniej nieco zaznaczyy si przepisy ukazu tolerancyjnego

z r. 1905, zwaszcza co do naprawy kocioów.
W pewnej mierze, drobnej zreszt, osaby te w tym

okresie przepisy w ograniczeniach narodowociowych. Co
do ogranicze w nabywaniu ziemi przez Polaków czciowe
zwolnienia w poprzednio w)danych przepisach przynioso

prawo z 1 maja 1905 r. Zniesiono wszelkie ograniczenia

w nabywaniu ziemi przez wocian pochodzenia polskiego,

usunito wic ukaz z r. 1901, dozwolono na nabywanie przez

nich nawet dóbr instrukcyjnych. Pozosta w mocy ukaz z r.

1899, i szlachta i mieszczanie, prowadzcy tryb \ cia

wociaski i sami uprawiajc)' ziemi, mog nabywa ziemie

od kogokolwiek, a wic i od Rosyan, jak równie i dobra

instrukcyjne, do wysokoci 60 dziesicin, jednak z zastrzeeniem

uzyskania pozwolenia, klorc mia wydawa nie minister, lecz
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generaf-gubernator lub gubernator. Wogóle za Polakom,
szlachcie i mieszczanom, dozwolono nabywa na wasno
ziemi, bra j w posiadanie doywotnie i w zastaw, lecz

tylko od Polaków; bez ogranicze, t. j take i od Rosyan,
mogli oni wedug tego prawa dzierawi wszelkie ziemie na
dowolny okres czasu (z wyjtkiem jednak dóbr instrukcyjnych),

oraz nabywa i zamienia grunty (take od dóbr instrukcyjnych),

niezbdne dla usunicia szachownic i zaokrglenia majtku,
za w obszarze najwyej do 60 dziesicin take do celów
przemysowych (n. p. pod fabryki), lecz w tych dwóch
ostatnich wypadkach tylko za zezwoleniem genera-guber-
natora lub gubernatora. Rozszerzenie prawa dzierawienia
ziemi przez Polaków o tyle nie miao wikszego znaczenia,

e wedug zasad prawa prywatnego ukad dzierawny nie

móg by na duej zawarty, jak na lat 12. Zniesiono
równie przepisy z r. 1886 o powiadczeniach przynalenoci
narodowociowej nabywcy ziemi co do wocian, jak i co do
Rosyan prawosawnych, luteranów i Tatarów; pozostay one
jednak co do katolików i kalwinów, którzy nie byli Polakami.

Ukaz z r. 1905 zniós nadto usunicie Polaków od
wyborów na czonków zarzdu i czonków komisyi sza-

cunkowe] kijowskiego banku ziemskiego. Nie tknito jednak
przepisów, wykluczajcych Polaków od korzystania z banku
szlacheckiego.

W zakresie praw jzyka polskiego przyniós rok ] 905
jeszcze mniej. Zezwolio prawo na wprowadzenie nauki jzyka
polskiego lub litewskiego w szkoach pocztkowych dwuklaso-
wych miejskich oraz w zakadach naukowych rednich w tych
miejscowociach, gdzie wikszo uczcych si naley do
narodowoci polskiej lub litewskiej oraz na wykad religii

w jzyku ojczystym uczniów. Jednake w r. 1913 oddano
orzekanie o narodowoci uczniów wadzom szkolnym, które
bardzo dowolnie postpoway. Nadto prawo dozwolio na
zakadanie szkó prywatnych z jakimkolwiek jzykiem
wykadowym, lecz tylko za specyalnem pozwoleniem ministra;

w praktyce nie powstay szkoy z jzykiem wykadowym
polskim.

W roku 1905 zostao nakazane zniesienie do szeciu
miesicy wszelkich administracyjnych zarzdze, ograniczajcych
uycie jzyków miejscowych (wic polskiego i litewskiego),
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a nie opartych na prawie; o ilcby za ministrowie i gówni
dyrektorowie zarzdów uwaali za rzecz potrzebn zatrzymanie

pewnych takich ogranicze, mieli przedstawi wnioski dla

wyjednania odpowiedniego i)rawa. Przepis ten tyczy si
kwestyi napisów na szyldach, druku i t, d.; mimo wyranego
brzmienia prawa w praktyce ycia te ograniczenia przecie
w pewnej mierze utrzymano. W r. 1906 postanowiono, i
w guberniach polskich — z wyjtkiem kowieskiej — na

zebraniach i w biurowoci towaizystw moe by uywany
tylko rosyjski jzyk.
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w traktatach, zawartych midzy Rosy i Austr}' oraz

Rosy i Prusami 3 maja 1815 r. na kongresie w "Wiedniu,

utworzono z niewielkiego kawaka Ksistwa warszawskiego,

a to z miasta Krakowa i okrgu, osobne pastewko z ustrojem

republikaskim. Dokadniej okrelono stanowisko tego

pastewka jv akcie t. zw. dodatkowym, równie z 3 maja

1815 r., podpisanym przez te trzy mocarstwa, i doczono do

tego aktu konstytucy, jak mu nadano. Gówne przepisy

aktu dodatkowego zostay nastpnie wcignite do aktu

kocowego kongresu wiedeskiego z 9 czerwca 1815 r., tak

e i wszystkie inne pastwa które bray udzia w kongresie,

stwierdzay swoj zgod na te artykuy. Ogoszenie utworzenia

Rzeczypospolitej w Krakowie nastpio IS padziernika 1815 r.

Pastewku temu dano nazw wolnego, niepodlegego

a .4cile neutralnego miasta Krakowa z okrgiem. Obok
Krakowa weszy w jego skad 3 miesteczka oraz 244 wsi;

obszar wynosi prawie 21 mil kw., ludno 95 000.

Kontraktujce w Wiedniu pastwa zobowizay si szano-

wa neutralno tej maej rzeczypospolitej i nie wprowadza
pod adnym pozorem do niej si zbrojnych. Nie miaa ona

prawa nakadania ce, wszystkie wic towary z pastw ocien-

nych do Krakowa i jego okrgu wchodziy bez ca. Rosya,

Austr)a i Prusy, które zwykle pastwami opiekuczemi nazy-

wano, utrzymyway w Krakowie swoich rezydentów jako

wysanników dyplomatycznych; Kraków z swej strony nie

mia reprezentantów przy dworach pastw opiekuczych.

Rzeczf)ospolita kraJcowska utrzymaa si do roku 1846;

w tym roku zosta Kraków, gdy w nim w)bucha rewolucya,

zajty przez wojska pastw opiekuczych, a ostatecznie traktat,

zawarty midzy Austry, Rosy i Prusami 6 listopada 1846, r.,

bez udziau Anglii i Francyi, zniós wolne miasto Kraków

z okrgiem i wcieli je do pastwa austryackiego. Objcie
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formalne pastewka przez Austryc nastpio 15 listopada tego
roku 1846. Czciowo zaraz, czciowo w latach nastpnych
usunito odrbne instytucye i prawa wolnego miasta i do-

stosowano t krain, która wesza pod nazw W. Ks. Krakow-
skiego w skad kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi, do

urzdze austryackich.

1. Konstytucya.

Literatura: Mceiszeioshi, Historya Rzeczypospolitej krako-
wskiej; Kalinka, Galicya i Kraków, rozdz "VI; Mieroszowski, Dzieje

Rzeczypospolitej krakowskiej.

Konstytucya wolnego miasta Krakowa z 3 maja 1815 r.,

nadana mu przez pastwa opiekucze, a doczona do aktu

dodatkowego do traktatów wiedeskich z teje daty, zawieraa

w 22 artykuach gówne zasady, na których opiera si mia
ustrój nowo stworzonej Rzeczypospolitej. Dla rozwinicia tych

zasad konstytucyi, pospiesznie pisanej, jakrównie dla wprowadze-
nia w ycie nowego pastewka, utworzono osobn komisy,
zwan organizacyjn, zoon z trzech komisarzy, których

wyznaczyy po jednemu pastwa opiekucze, oraz z 3 oby-

wateli miejscowych, których po jednemu powoali ci komisarze,

a to komisarz austryacki z poród szlachty, rosyjski

z duchowiestwa, a pruski z mieszczastwa. W komisyi

decydowali zwyczajnie sami tylko komisarze wikszoci gosów,
w niektórych sprawach jedynie dopuszczajc do gosu
stanowczego i czonków miejscowych komisyi, tak e oni

wbrew przepisom aktu dodatkowego zeszli na stanowisko do-

radcze; komisarze w sprawach waniejszych zasigali dec}zyi

swoich dworów.
Komisya organizacyjna zamianowaa od siebie wadze

tak administracyjne, jak sdowe, od najwyszych, prezesa

senatu i senatu poczwszy, do najniszych, co nie byo zgodne
z przepisami aktu dodatkowego, gdy wedug niego tylko

najwysz wadz, senat z prezesem, miaa komisya ustanowi.
Wydaa te komisya cay szereg ustaw i rozporzdze,
normujcych róne dziay ycia rzeczypospolitej. Pod koniec

swego urzdowania okrelia ona, jak moc maj te przez ni
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wydane statuty, jak je nazj^waa. Sze z nich (statut

urzdzajcy z^rromadzcnia polityczne, instrukcyc dla komis)i

wociaskiej, statut urzdzajcy podzia kraju na g^miny,

statut o dziesicinach, o iura stolae i tar}'fc opat mostoweg^o

i przewozowego) uznaa komisya jako takie, które zmienione
by mog jedynie za jednom)'ln zg"od pastw opiekuczych;
inne za mogy by zmieniane w drodze prawodawczej lub

przez rozporzdzenia senatu, i w tych statutach jednak uznaa
komisya pewne zasady jako takie, które naruszone by nie

mogy nawet przez sejm (mianowicie, i stanowisko ydów
nie moe by pog"orszone i nie moe by naruszona za-

sada równoci w ponoszeniu ciarów przez chrzecijan

i ydów, i nie moe by znion kongrua przyznana plebanom,
i e obowizek osobistej suby wojskowej, wzgldnie opata
za ni, musz jednako wszystkich obcia). Wreszcie
komisya obok tych czynnoci zajmowaa si gówn: roz-

winiciem konstylucyi. Ostatecznie ta konstytucya zostaa
wypracowan dopiero w r. 1818; ogoszono j uroczycie 11

wrzenia 1818 r.

Konstytiicy t zwie si zwykle rozwinit; liczy ona
24 artykuów, które pokrywaj si z odpowiednimi artykuami
konstytucyi z 3 maja 1815 r. Jest jednak ta konstytucya
nieco peniejsza, a w pewnych punktach zmienia, uzupenia
lub wyjania dokadniej przepisy poprzedniej. Konst)tucya
to liberalna, nie t)ie co do kwestyi praw obywatelskich, g:d)
skpo ich przyznaa, ile co do zapewnienia szerokiego udziau
spoeczestwa w wadzy, tak ustawodawczej, jak administra-

cyjnej i sdowej. Najwaniejsze urzdy administracyjne, jak

równie urzdy sdziowskie, miay by obsadzane w drodze
wyboru. ' Do rzdów dopuszczaa konstytucya warstwy
inteligentniejsze i zamoniejsze; miaa to by rzeczpospolita

arystokratyczna. Cech jest charakterystyczn, i zupenie
konst)'tuc}'a nie znaa samorzdu; nie urzdzia go po wsiach,

a nawet samorzd miasta Krakowa zgas, utopiony w organi-

zacyi wadz Krakowa jako rzeczypospolitej.

K.ilkanacie lat tylko trwaa ta konstytucya z r. 1818.

Gdy w r. 1827 przyszo do ostrego zatargu na sejmie

z powodu wyboru prezesa senatu, dwory opiekucze wmiesza)-
si bezporednio w rzdy Krakowa, a w jesieni 1828 r.

w)-znacz\y komitet, zoony z prezesa senatu, trzech senatorów
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oraz z rezydentów, któremu polecono — obok zbadania

prawnoci wyborów na ostatnim sejmie dokonanych —
przeprowadzi rewizy konstytucyi. Rezultatem prac komitetu

byo ogoszenie na rozkaz dworów ustawy, która przeprowadzia
pewne zmiany w statutach dla senatu i zgromadze politycz-

nych. Na tem jednak nie skoczyo si. Zajcia w Kra-

kowie w r. 1831, czce si z powstaniem w Królestwie,

stay si powodem, i dwory znowu wyznaczyy podobn
komisy, jak po utworzeniu tego pastewka, zoon z trzech

swoich komisarzy, reorganizacyjn zwan, która gruntown
podja rewizy konstytucyi z r. 1818, Komisya reorganizacyjna,

w Wiedniu, potem w Krakowie obradujca, zoya tu z kil-

kunastu miejscowych osób komitet dla obrad nad spraw
zmian konstytucyi; uwagi jego jednak traktowaa tylko jako

opini, któr nie potrzebowaa si krpowa. W}'pracowan
przez t komisy now konstytucy, opatrzon dat 30 maja
1833 r., ogosi senat rzeczypospolitej 29 lipca tego roku.

Wydaa nadto ta komisya reorganizacyjna dwa nowe statuty,

nazwane organicznymi, o zgromadzeniach politycznych

i o urzdzeniu senatu.

Nowa konstytucya, zoona z 29 artykuów, skrpowaa
nieco swobod sejmów, wzmocnia wadz senatu, usuna
gwarancy wolnoci druku, stworzya te instytucy now:
konferencyi rezydentów mocarstw opiekuczych, która miaa
rozstrzyga w razie sprzecznoci zda midzy senatem
a sejmem co do rozcigoci ich wadzy, jak i co do inter-

pretacyi przepisów konstytucyi. Konferencya rezydentów
zbiera si miaa na wezwanie senatu lub sejmu, jeli

zachodziy podane w)'ej okolicznoci, a spraw zaatwiaa
z zastrzeeniem potwierdzenia ze strony dworów. Konferencya
zacza si jednak rycho przeksztaca w praktyce w sta
instytucy, która przywaszczaa te sobie prawa nadzorcze
w ' stosunku do wadz rzeczypospolitej, a nawet wprost

stanowisko wadzy wyszej.

Ta konferencya rezydentów przeprowadzia w r. 1837
z upowanienia dworów pewne zmiany konstytucyi, a to

w formie ogoszenia dodatku i poprawy do poszczególnych
artykuów konstytucyi z r. 1833, oraz poprawy niektórych

ustaw, których nie wolno byo sejmowi samemu zmienia,
w r. 1842 za wydaa kilka statutów organicznych, które
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stanowiy waciwie rewizyc caych dziaów konstytucyi,

mianowicie co do ustroju sejmu i sdowego. Usunito szereg-

istniejcych swobód sejmu, zniesiono wybory sdziów,
uzaleniono wiele czynnoci od zgody dworów, wzgldnie
rezydentów i t. d. Konferencya rezydentów przeksztacia si
od tego czasu w sta instytucy, nie tylko nadzorcz, ale

wprost decydujc o rozmaitych zarzdzeniach w zakresie

ycia maej rzeczypospolitej, b}a jakby wadz nad jej wa-
dzami stojc.

2. Senat i w^adze nisze.

Rzd w maej Rzeczypospolitej oddany zosta w rce
senatu, który skada si z 12 senatorów i prezesa. Z sen.itorów

poowa bya doywotnimi, poowa czasowymi. Po jednym
doywotnim i jednym czasowym senatorze wybiera)': kapitua
i uniwersytet, po czterech zgromadzenie reprezentantów.

Senatorowie czasowi, wybierani przez kapitu i uniwersytet,

piastowali przez rok tylko swoj godno, inni za czasowi,

t. j. wybierani przez zgromadzenie reprezentantów, sprawowali

urzd przez lat czter)-, ale tak, e co roku jeden z nich

ustpowa. Pierwszy 'senat jednak ustanowia komis)'a

organizacyjna.

Konstytiicya z r. 1833 zmniejszya liczb senatorów do
8, z których tylko dwóch miao by doywotnich. Z czasowych
jednego na lat sze w}'bieraa kapitua, reszt, t. j. piciu,

zgromadzenie reprezentantów, lecz tak, i z nich co 3 lata

miao ustpowa 2, wzgldnie 3.

W r. 1833, gdy liczba senatorów spada do czterech

z powodu usunicia innych przez komis)c reorganizacjjn
jako nie majc)'ch warunków, ta komis}a sama nominowaa
senatorów na wakujce miejsca, tak e dopiero w r. 1836
miano dokona wyboru jednego senatora, a w póniejszych
latach take i dalszych.

Senatorowie, których w)biera sejm, musieli posiada
warunki, przepisane przez konstytucy; tylko tych, co je

wykazali, podajc si na kandydata deputacyi sejmowej,
wpisywano na list, na podstawie której sejm przystpowa
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do wyboru. Kandydat na senatora musia mie lat 35
skoczonych, odby nauki w jednym z uniwersytetów

w krajach dawnego Królestwa polskiego, sprawowa urzd
wójta przez lat 2, przez lat 2 urzd sdziego i reprezentanta

przez dwa sejmy, oraz posiada przynajmniej od roku wasno
nieruchom, pacc 150 zp. podatku gruntowego. Jednake
te warunki konieczne byy dopiero po upywie lat 6 ;

przez

pierwszych lat sze (co do tych lat zachodzia wtpliwo,
czy je liczy od r. 1815 czy 1818) wystarczao do kwalifikacyi,

by kandydat by penoletni i umia czyta, pisa i rachowa.
Nadto na równi z tymi, co posiadali warunki, zostali

postawieni ci, którzy za Ksistwa warszawskiego piastowali

urzd z nominacyi królewskiej, lub z obioru sejmiku, lub te
którzy jaki urzd dostali od komisyi reorganizacyjnej.

W konstytucyi z r. 1833 kwesty warunków inaczej

nieco unormowano. Pozosta warunek co do wieku, wyranie
zastrzeono wyznawanie religii chrzecijaskiej; co do
nieruchomoci, to zastrzeono, i w miecie Krakowie ma si
z niej opaca 100 zp. podatku gruntowego, w okrgu za
na równi z wasnoci postawiono dzieraw wieczyst lub

emfiteutyczn, od której podatku pacono 150 zp., wreszcie

co do warunku wyszych studyów daa ta konstytucya
odbycia egzaminóv.' w jednym z wyszych zakadów w Krakowie
lub w pastwach opiekuczych, zwalniaa za od nich tych,

którzy sprawowali urzd sdziowski lub administracyjny bd
w Krakowie, bd w pastwach opiekuczych. W ten sposób
rozszerzono grono osób, które mogy si ubiega o godno
senatorsk.

W r. 1837 dwory jeszcze jeden doday warunek, który
swobod wyboru senatorów bardzo ograniczy; zastrzeono
mianowicie, i list kandydatów na senatorów naley
przedkada przed gosowaniem na sejmie konferencyi
rezydentów, której przyznano prawo skrelania nazwisk osób,
uznanych przez ni za nieodpowiednie dla zajcia tej godnoci.

Pierwszego prezesa senatu zamianoway dwory; nastpnie
wedug konstytucyi wybiera prezesa sejm (w latach 1818,

1821, 1824), a to na lat 3. Ju jednak w r. 1827 dwory,
uniewaniwszy wybór, znowu same ustanowiy prezesa.

Konstytucya z r. 1833 utrzymaa zasad wyboru prezesa
senatu — ale na lat sze, i zastrzega, i wyborowi moe
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si kady z <l\voróvv sprzeciwi; w tym wypadku musia b}
przedsiwzity nowy wybór przez umylnie zwoany sejm,

a do uznania takiego wyboru wystarczaa clioby milczca
zg"oda dwóch dworów, byleby to nie hyla tasama osoba, co
przy pierwszym wyborze. W praktyce te przepisy nie miay
adnego znaczenia, ani razu bowiem ju do wyboru prezesa

senatu nie doszo. Mianoway ich dwory (w r. 1833, 1836,

1841), za przez dwa lata (1839— 1841) na rozkaz dworów
vv'adz prezesa sprawowali z kolejn zmian co miesic dwaj
doywotni senatorowie.

Senatowi, obok udziau w ustawodawstwie przez przyznanie

miejsc dla jego czonków w zgromadzeniu repezentantów
i zastrzeenie dla niego prawa inicyatywy ustawodawczej,

odday konstytucye z r. 1815 i 1818 pen wadz rzdow
w pastwie. Mia te prawo wydawania ogólnych rozporzdze.
Senat mianowa urzdników — z wyjtkiem tych, którzy

pochodzili z wyborów — i tych przez siebie nominowanych
urzdników móg dowolnie odwoywa, za wybranych przez

sejm zawiesza w urzdowaniu przez uchwa powzit
wilcszoci 2/3 gosów; senatowi przyznano prawo mianowania
na beneficya kocielne rzdowej kollacyi, z wyjtkiem 4

kanonii, które zastrzeono dla profesorów uniwersytetu.

Prawo nominacyi senatu zwikszjo si póniej, gdy sejmowi
odjto prawo wyboru niektórych urzdników oraz sdziów.
Senatowi przyznano pra\vo uaskawienia, jednake z zastrzee-

niem dla prezesa prawa inicyatjwy; ograniczono je jednak
w r. 1842 co do przestpstw polit}'Cznych, uzaleniajc od
zgody rezydentów-.

Do prezesa senatu naleao przewodnictwo i kierownictwo
w senacie, oraz reprezentacya pastwa na zewntrz w imieniu

senatu. Spccyalnie jemu samemu przekaz)'wao wewntrzne
urzdzenie senatu policy w)sz, i on te w tych sprawach
policyi wyszej sam podpisywa pisma, gdy inne podpisywa
take sekretarz generalny.

Bliej organizac} senatu urzdzia komisya organiza-

C5'jna y>\v urzdzeniu wewntrznem*, ogoszonem w r. 1816.

Komplet senatu skada si z prezesa i 6 senatorów, przy
waniejszych sprawach mieli by obecni wsz}scy czonkowie
senatu. Dodany by senatowi sekretarz generalny, który pro-
wadzi kancelary, a majcy na posiedzeniach gos doradczy.
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Sprawy bd zaatwiane byy na posiedzeniach penego senatu,

bd te w wydziaach, do których senatorów delegowa pre-

zes senatu; naprzemian miesicznie prezydowali w wydziaach

do nich nalecy senatorowie, móg jednak zawsze obj
przewodnictwo prezes. Kady wydzia mia swego sekretarza.

Wydziaów byo trzy. Do wydziau spraw wewntrznych
i sprawiedliwoci naleaa caa administracya kraju, sprawy

administracyi sdownictwa, jak równie sprawy wyzna reli-

gijnych. Drugim by wydzia policyi i milicyi, do którego

naleaa wogóle caa policya, wic nie tylko bezpieczestwa,

lecz take sanitarna, ogniowa, handlowa i t. d. Trzeci wy-

dzia dochodów publicznych i skarbu oprócz spraw cile
skarbowych rozciga swoj wadz nad zarzdem majtku,

narodowego, oraz mia nadzór nad górnictwem wogóle. Wy-
dziay bd przygotowyway sprawy , dla posiedze senatu,

bd te samoistnie je zaatwiay; nadto przygotowyway
sprawy dla sejmów w sprawach im przekazanych i projekty

odpowiednich dziaów budetu. Dla senatu zastrzeone byy
wszystkie sprawy, gdzie nie byo ustalonej zasady prawnej,

wydawanie rozporzdze ogólnych, ostateczne wygotowanie

projektów, które miay by przedoone sejmowi, wszelkie

asygnaty skarbowe powyej 50 zp., jak i caa reprezentacya

pastewka w stosunkach na zewntrz, wic w praktyce zwaszcza

w stosunku do rezydentów.

Dla poszczególnych gazi zarzdu senat ustanawia

osobnych urzdników kierowniczych i nadzorczych; do takich

naleeli wedug wewntrznego urzdzenia senatu z r. 1816:

budowniczy, który mia by oraz hydraulikiem i geometr,
i architekt, jako kierownicy wszystkich budowli i t. d., ekonom
miejski dla spraw porzdku i czystoci w Krakowie, proto-

medyk dla spraw sanitarnych, któremu dodany by fizyk

miejski i fizyk dla okrgu, dyrektor policyi, stojcy na czele

biura policyjnego w miecie Krakowie, intendent dóbr naro-

dowych jako ich zarzdca bezporedni, inspektor kopalni,

inspektor dochodów publicznych i wreszcie asesor prawny,

bdcy adwokatem w procesach skarbu i instytutów publi-

cznych, a take prawnym doradc senatu. Oczywicie i ni-

szych urzdników ustanawia senat dla tych rozmaitych dziaów

administracyi!

Stanowisko senatu i jego organizacya wewntrzna nie
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ulegy wikszym zmianom ani w konstytucyi z r. 1833, ani

w statutach dla senatu z r. 1833 i 1842; wzmocnion w nich

zostaa jednak wadza prezesa senatu. Doniolejsze znaczenie

miay przepisy, narzucone przez dwory w r. 1837; naday
prezesowi prawo wstrzymywania uchwa senatu z obowizkiem
doniesienia o tem konferencyi rezydentów, która decydowaa,
oraz ograniczyy wadz senatu i jego prezesa w stosunku do

dyrektora policyi i komendanta milicyi, tak, i nominowa,
zawiesza lub usuwa nie móg ich senat bez porozumienia

si z rezydentami, za dyrektor policyi móg w pewnych
wypadkach remonstiowa przeciw zarzdzeniom prezesa senatu,

a nawet odwoywa si o rozstrzygnicie do konferencyi re-

zydentów. W praktyce musiano na te urzdy nominowa
osoby, wskazane przez rezydentów, zwyczajnie austyackich

urzdników.
Administracya kraiku bya bardzo prosta. Ca krain

podzielono na gminy, nie odróniano wic miast od wsi,

z tem tylko zastrzeeniem, i gminy miejskie miay by —
i byy — mniejsze (po 2.000 osób), gminy wiejskie wiksze
(po 3.500 osób). Wszystkich gmin byo 28, z nich 9 przy-

padao na miasto Kraków, t. j. 7 chrzecijaskich, a 2 y-
dowskie. Na czele gminy sta wójt, którego wybierao
zgromadzenie gminne na 2 lata; wójt musia umie czyta,

pisa i rachowa. Senat móg mianowa w gminach wiej-

skich zastpców dla wójtów; pierwszestwo mieli do takich

miejsc waciciele wsi. Kada gmina wiejska obejmowaa
kilka wsi i folwarków.

Instrukcya dla wójtów z r. 1816, wydana przez komisy
organizacyjn, okrelia bliej ich kompetency, bardzo zreszt

ogólnie. Jako urzdnicy administrac)jni podlegali bezpo-

rednio senatowi, wzgldnie tego wydziaom, i mieli spenia
wszelkie polecenia, wydawane przez senat i wydziay, z któ-

rymi bezporednio si stykali; do nich naleaa caa miej-

scowa policya i administracya, jak równie nadzór nad szko-

ami parafialnemi; wóczgów i osoby podejrzane, oraz osoby

nie majce wiadectw wadz krajowych czy ociennych mieli

przytrzymywa i odstawia do urzdu policyi poredniczej

w Krakowie. Oni obowizani te byli do cigania wszelkich

nalcytoci skarbowych. Naleao do nich take — ale tylko

do wójtów poza Krakowem — i sdownictwo nisze w spra-
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wach karnych; w miecie Krakowie naleao ono do dyrekcyi

policyi. Wójtowie równoczenie prowadzili sprawy g^minne;

im oddany by zarzd majtku gminnego. Wolne miasto

Kraków nie znao cakiem adnych organów samorzdu, za-

równo w miastach, nawet w Krakowie, jak i po wsiach.

Instytucya wójtów nie utrzymaa si do koca bytu

rzeczypospolitej; sprawy sdowe karne odebrano wójtom ju
w r. 1833, nastpnie za w r. 1837 artyku dodatkowy do
konstytucyi, wprowadzony w ycie w r. 1839, zniós instytuc)'

wójtów, a obowizki, jakie speniali, przeniesione zostay

w Krakowie na dyrekcy policyi i komisarzy cyrkuowych,
za w okrgu na urzd komisarz}'^ dystryktowych, których

utworzono dziewiciu; mianowa ich swobodnie sen^fe^, , :^j*«»(j,OS
?' i»^ V'v

3. Sejm. \^ £3^J
Literatura: Meciszeioski, Do historyi.

Przepisy konstytucyi z r. 1815 o zgromadzeniu repre-

zentantów, jak sejm oficyalnie si nazywa, uzupenia komisya
organizacyjna prowizorycznemi przepisami w r. 1816, a w r.

1817 w statucie o urzdzeniu zgromadze politycznych, który

obok rozwinitej konstytucyi z r. 1818 sta si podstaw or-

ganizacyi sejmów rzeczypospolitej krakowskiej. Ulega jednak
zmianie organizacya sejmów w konstytucyi z r. 1833, uzupe-
nionej przez statut o zgromadzeniach politycznych z tego
roku, te za przepisy zmieniono w pewnej mierze w r. 1837,

w r. 1842 za zosta ogoszony nowy statut o urzdzeniu
zgromadze politycznych.

Sejm wolnego miasta by jednoizbowy; skada si z 41

czonków. Trzech czonków sejmu wybiera senat, trzech wy-
syaa kapitua krakowska z poród praatów, trzech uniwersy-

tet Jagielloski z poród doktorów (w praktyce waciwie
tylko z poród profesorów), a bez wyborów zasiadao w sejmie

6 sdziów pokoju, zmieniajcych si wedug liczby porzdko-
wej ich okrgów. Reszt czonków sejmu, t. j. 26, wybieray
gminy, z wyjtkiem 2 gmin ydowskich, po jednemu kada
gmina, na zgromadzeniach gminnych; prawo gosu na tych
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zgromadzeniach mieli: duchowni wieccy, czonkowie uni-

wersytetu, artyci, »w piknych sztukach celujcy, t. j. z ta-

lentów, znajomoci lub uytecznych w}'nalazków i przysug"

poczynionych handlowi bd sztukom «, profesorowie szkó
publicznych, nauczyciele i inne osoby trudnice si instrukcy
publiczn, oraz waciciele nieruchomoci, o ile opacali 50
zp, podatku gruntoweg"o, fabrykanci i rkodzielnic}', kupcy
hurtowni i czonkowie giedy albo kongregacyi kupieckiej

(t. j. wiksi kupcy), Mniejwicej wic te koa otrzymay
prawo czynne wyborcze, co i w Królestwie polskiem wedug
konstytticyi z r. 1815, zatem './wioy zamoniejsze, mogce
wykaza cenzus majtkowy lub inteligencyi. Listy gosuj-
cych, zoone po gminach, zatwierdza senat. Wykluczeni
zostali zakonnicy, csoby bdce w subie prywatnej przez

czas tej suby, oraz osoby wyzna toicrowanj-ch tylko, t. j.

niechrzecijanie, wice waciwie t)'lko ydzi, dopóki nie nabd
praw politycznych.

Wocianie weilug tych przepisów mogli mie prawo
wyborcze, jeli mieli ziemi na wasno i opacali z niej po-
datek 50 zp. Lecz tacy oczywicie bardzo t\lko byli nie-

liczni, a moe cakiem ich nie b)o. W rozwinitej konst\-

tucyi z r. 1818, uwzgldniajc ten stan rzeczy, przyznano
i wocianom nieuwaszczonym prawo udziau w zgromadze-
niach, a to w taki sposób, i do zgromadzenia gminnego
wie, majca wicej ni 10 domów wociaskich, miaa wy-
S} la jednego chrzecijanina, jednak tylko, o ile w tej wsi nie

b)o nikogo, ktoby ju mia prawo brania udziau w zgro-

madzeniu.

Wyborów dokonjwaa kada gmina na osobnem zgro-

madzeniu gminnem; zgromadzenia te zwol)'wa senat, ozna-

czajc czas ich rozpoczcia i trwania, oraz przedmiot zebrania.

Przewodniczy zgromadzeniu nominowany przez senat mar-
szaek, który dobiera sobie 2 asesorów i sekretarza. Jeli
me przyszo do jednomylnego w}'boru, nastpowao gloso
wanie tajne gakami.

Skad sejmu uleg zmianie w konstytucyi z r. 1833.

Liczb czonków sejmu znacznie zmniejszono. Po 2 tylko

wybieray odttl: senat, kapitua i uniwers}tct; w r. 1837 za-

strzeono nadto, i senat czonków na sejm moe w)znacza
tylko po porozumieniu si z rezydentami. Z sdziów pokoju
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odtd czterech wchodzio w skJad sejmu, dwóch z Krakowa,

a dwóch z okrg-u. Co do posów, wybieranych przez gminy,

równie przeprowadzono zmiany; potworzono wiksze okrgi
wyborcze, zoone z dwóch lub kilku gmin, w liczbie 9, t. j.

3 w miecie a 6 w okrgu, z których dwa najliczniejsze wy-

bieray po 3, inne po 2 posów, wic razem 20 zamiast 26;

z tych posów 8 przypado na miasto, 12 na okrg. Ogólna
liczba czonków sejmu zmniejszya si z 41 na 30. Konsty-

tucya z r. 1833 zmienia take czciowo warunki udziau

w zgromadzeniach gminnych. Nie wszystkim duchownym
przyznano to prawo, lecz tylko praatom, kanonikom i pro-

boszczom, z poród ciaa nauczycielskiego tylko rektor-owi

i profesorom uniwersytetu, czynnym i emerytom, te czynnym
i emerytom dyrektorom i nauczycielom liceów lub gimnazyów,

pominito artystów, pozostawiono przy prawie fabrykantów,

rzemielników, rkodzielników, kupców hurtownych i czonków
kongregacyi kupieckiej, jak równie wacicieli nieruchomoci,

opacajcych 50 zp. podatku gruntowego, dodano za to

prawo wieczystym dzierawcom folwarków nalecych do dóbr

narodowych, lub które dawniej do miasta Krakowa naleay,
tudzie posiadaczom emfitentycznym wsi i folwarków oraz

rolnikom, którzy trzymaj w dzierawie myny i inne nie-

ruchomoci, o ile pacili przynajmniej 400 zp. czynszu rocz-

nego. Zmieniono wreszcie take prawo wysycania z wsi jednej

osoby dla udziau w zgromadzeniu gminnem; prawo to miay
odtd tylko wsi, zoone przynajmniej z 20 domów, i to o ile

rolnicy byli wieczystymi dzierawcami, opacajcymi czynsz

roczny; zreszt pozostao zastrzeenie, i tylko w tym wy-

padku wie wysya swego przedstawiciela na zgromadzenie

gminne, jeli w niej niema nikogo, ktoby mia ju prawo

udziau w nim z innego tytuu.

Warunki biernego prawa wyboru na reprezentanta gminy
byy pierwotnie tak okrelone, i móg by obranym tylko,

kto skoczy 26 lat, ukoczy nauki na jednym z uniwersy-

tetów w granicach dawnego pastwa polskiego i mia od roku

przynajmniej na wasno nieruchomo, oszacowan na 90

zp. Wykluczeni byli od obioru wszyscy patni urzdnicy
publiczni, o ile nie otrzymali od senatu na to pozwolenia;

senat odmow musia motywowa. Warunki te jednak trzeba

byo wykaza dopiero po upywie lat szeciu, przez pier-
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wszych sze lat wystarczao, by mie prawo bierne wy-

borcze, wykazanie penoletnoci i umiejtnoci czytania, pisa-

^nia i rachunków. Rzecz te byo wtpliw, od której chwili

naleao liczy tych pierwszych lat 6, czy od r. 1815, czy

te od wydania konstytucyi z r. 1818. Nadto przyznano prawo

bierne wyborcze, choby nie mieli tych warunków, nawet po
upywie pierwszych szeciu lat, tym wszystkim, którzy piasto-

wali urzdy za czasów Ksistwa warszawskieg^o, czy to z no-

minacyi królewskiej czy z wyboru sejmików, jak równie tym,

którzy urzdy dostali od komisyi organizacyjnej. Ten ostatni

przepis nastrcza póniej w praktyce duo wtpliwoci wskutek

bardzo szerokieg-o interpretowania pojcia urzdów, nadawa-

nych przez komisy organizacyjn.

Zmieniono warunki czynnego prawa wyboru w konstytucyi

z r. 1833, usuwajc wszelkie wyjtki. Konstytucya ta

postanawiaa, i trzeba, by módz b}' wybranym reprezentantem,

posiada prawa polityczne, lat 26, oraz wykaza odpowiedni

cenzus majtkowy: posiadanie na wasno lub jako emfitenz

nieruchomoci, opacajcej, w Krakowie 50, a w okrgu 75

zp. podatku gruntowego, albo trzymanie w dzierawie wieczy-

stej nieruchomoci wielkoci przynajmniej 75 morgów albo

prowadzenie zakadu fabrycznego lub handlowego wartoci

10.000 zp. Nie potrzebowali wykazywa adnego cenzusu

proboszczowie, musieli mie jednak pisemne pozwolenie od
biskupa, e mog by obrani. Konstytucya z r. 1833 nadto

zastrzega, i nie mog by wybierani na reprezentantów od
gmin czonkowie kapituy i uniwersytetu, jak równie urzdnicy
administracyjni i sdowi, oraz adwokaci.

Statut organiczny z r. 1842 doda, i lista wybranych
reprezentantów miaa by przedkadana konferencyi rezydentów,

którzy mogli wykreli, których chcieli; w tym przypadku

miay by zarzdzone nowe wybory. Nie tyczy si jednak

ten przepis reprezentantów kapituy i uniwersytetu.

Rugi reprezentantów naleay do sejmu; w r. 1842 nowy
statut odda je senatowi. Czonkowie sejmu mieli zapewnion
nietykalno o tyle, i w czasie urzdowania, t. j. od obioru

a do zamknicia sejmu, nie mogli by sdzeni przez sd
kryminalny.

Sejm zbiera si co roku; pierwszy zwoany zosta ju
w r. 1816, mia si w zasadzie zl^iera w grudniu, czego nie

\
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zawsze mona b}1o dopeni. Sejm móg trwa tylko cztery

tyg-odnie, t. j. mie 24 posiedze. Konstytucya z r. 183J

przepisaa zwoywanie sejmu co trzy lata i okrelia czas

trwania sejmu na 6 tygodni. Statut organiczny wreszcie z r.

1842, nadany przez dwory opiekucze, postanowi, i sejm

ma si zbiera tylko wtedy, gdy dwory uznaj to za stosowne.

Konstytucya przepisaa, i gosowania maj by zawsze jawne

z wyjtkiem wyborów i uchwa c oddanie urzdników pod

sd. Prezydujcego wybiera sej.m, jednak tylko z poród
czonków, delegowanych do sejmu przez senat. Statut

organiczny z r. 1842 pozbawi sejm tego prawa; przewodni-

czcego wyznaczay z delegatów senatu dwory.

Swoboda gosu bya w sejmie przyznana zupena.

Obrady sejmu toczyy si publicznie. Konstytucya jednak

z r. 1833 nakazaa odbywanie , obrad sejmu przy drzwiach

zamknitych; w roku 1837 za dwory podday nawet dyaryusz

sejmu cenzurze prezesa senatu.

Zgromadzeniu reprezentantów przyznan zostaa wadza
ustawodawcza z zastrzeeniem, i nie wolno mu byo wogóle

zmienia konstytucyi, a nadto — jak to ju wyej zaznaczono
— i nie móg take zmienia bez zgody dworów pewn)Th
ustaw oraz zasad w kilku innych ustawach, które ogosia
komisya organizacyjna jeszcze przed wydaniem konstytucyi

z r. 1818. W ten sposób odjto sejmowi ustawodawstwo

w przewanej czci kwcstyi ustroju rzeczypospolitej. Póniej,

zwaszcza od r. 1833, jak o tem wyej bya mowa, cay sze-

reg ustaw w rónych dziedzinach ustroju narzucany byl przez

dwory, wskutek czego kompetencya sejmu w tym dziale

ulega bardzo znacznemu ograniczeniu.

Nadto ograniczony by sejm przez to, i kady projekt

móg by poddany pod gosowanie dopiero wtedy, gdy go
wikszoci gosów przyj senat; projekty wic, z sejmu

wychodzce, jak równie poprawki. do projektów, wnoszonych
przez senat — a wolno byo wnosi takie poprawki czonkom
izby, jak i obywatelom — musiay by przedkadane uchwal
sejmu senatowi, a dopiero gdy senat ustali, uwzgldniajc
propozycye lub nie, tekst projektu, przychodzio do goso-
wania nad nim na sejmie. Jeli propozycyi zmiany sejm nie

przyj, to móg czonek sejmu wnie tak poprawk wprost

do senatu. Prawo inicyatywy senatu ograniczono w r. 1837
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przez postanowienie, i projekty moe wnosi senat tylko

po przedstawieniu ich poprzednio rezydentom. Projekt, przez

senat ustalony, musia by ju albo w caoci przyjty, albo

odrzucony.

Statut o urzdzeniu zgromadze politycznych z r. 1842

ograniczy jeszcze wicej sejm, zastrzeg bowiem, i obradowa
on moe tylko nad przedmiotami, przedstawionymi przez

senat, pozbawi wic sejm nawet tego ciasnego prawa inicyatywy

jakie mia jeszcze. Gdyby sejm si nie stosowa do tego,

mia go przewodniczcy zaraz rozwiza. Statut ten

zakaza sejmowi przyjmowania petycyi lub reklamacyi.

Do przyjcia projektu ustawy prawa trzeba byo wedug
konst)tucyi z r. 1815 wikszoci "/s grosów. Przy takiej

kwalifikowanej wikszoci oczywicie bj-o rzecz bardzo

trudn doprowadzi do uchway; za przy urzdzaniu
rzeczypospolitej nie podobna byoby, nieraz pr/.ynajmniej,

doprowadzi do uchwalenia ustawy, która bya niezbdna.
W konstytucji te rozwinitej z r. 1818 t kwesty inaczej

uregulowano; zachowano przepis o wikszoci kwalifikac)'jnej

'/s grosów jeli chotlzio o zmian ustawy, za dla pierwszych

ustaw, t. j. normujcjch dopiero po laz pierwszy pewn
kwesty, przyja konstytucya zasad zwykej wikszoci
gosów. W razie gdyby projekt ustawy, w)-magajcy wik-
szoci Ys grosów, nie zosta przejty, móg senat — jednak
tylko wikszoci dziewiciu gosów — uchwali, by ten

projekt jeszcze raz podda pod uchwa zgromadzenia
reprezentantów, a do przyjcia takiego projektu wystarczaa
prosta wikszo gosów.

Konstytucja z r. 1833 utrzymaa zasad kwalifikowanej

wikszoci gosów co do uchwa sejmu w zakresie ustawodawstwa
bez wyjtku, nieco j zmniejszajc, bo do ^e gosujcych; do
uchway senatu, któr po raz drugi miano odda projekt pod
obrady sejmu, wedug tej konstytucyi potrzeba byo tylko ^/^

gosów, poczem ju wikszoci prost, jak poprzednio, sejm

j prz)jmowa.
Obok ustawodawstwa naleao do sejmu prawo

uchwalania podatków i budetu oraz przyjmowanie sprawozda
rachunkowych. Budet b) uchwalany corocznie na rok,

wedug konstytucyi z r. 1833 na trzy lata. Projekt budetu
wychodzi od senatu, zmiany w nim — jak to wyjaniy

l-Iistorya ustroju 1'olski w zmrynic. T. III. !•
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dwory w r. 1816 — mog^ly by wprowadzane tylko przez

komsyc sejmow za zgod senatu. Gdy budet przychodzi
pod obrady sejmu, uchwala go sejm prost wikszoci
gosów, a to caymi tytuami. W razie nieuchwalenia budetu
przedua si poprzedni na rok. W r. 1837 ograniczono
w pewnej mierze prawa budetowe sejmu; zastrzeono, i
w razie odrzucenia tytuu wydatków, które mogyby wstrzy-

ma regularny bieg administracyi, maj pozosta w mocy
przepisy tytuu z poprzedniego budetu, rozstrzyganie za
sporów, które w tym wypadku powsta mogy, zastrzeono
konferencyi rezydentów. Jeszcze bardziej te prawa zacienione
zostay w statucie z r. 1842; okrelono w nim dokadnie, jak

ma by ukadany budet, tak e co do przewanej czci
sum obliczone w przepisany sposób pozycye nie mogy by
przez sejm zmienione. W razie odrzucenia lub modyfikacyi
budetu zastrzeono decyzy konferencyi rezydentów.

Z prawa przyjmowania sprawozda rachunkowych sejm
przez wiele lat nie korzysta; z tego powodu cierpiao te
ukadanie budetu, które si nie opierao na pewnych cyfrach,

jakich mogyby dostarczy sprawozdania.

Do sejmu naleay nadto wybory wyszych urzdników
i sdziów oraz uchway o oddawaniu pod sd urzdników za

przewinienia w ich dziaalnoci urzdowej; w tych ostatnich

sprawach trzeba byo wikszoci ^/^ gosów. Przez dugi
czas sprawa wyborów wybijaa si na plan pierwszy dziaal-

noci sejmów. W póniejszej jednak dobie istnienia Rzeczy-
pospolitej krakowskiej czciowo wybory odpady,, gdy
przewanie wprowadzono co do urzdników, a i co do
sdziów, zasad, i ich nominuje senat.

Na sejmie prezydent sejmu dobiera dla obrad 2 asesorów,

jednego z poród reprezentantów gmin wiejskich,

drugiego z gmin miejskich, oraz sekretarza. Sejm
po przeprowadzeniu rugów, wybiera trzy komisye, tzw.

wydziay, dla przygotowania obrad penych zebra, jedn dla

roztrzsania kwalifikacy kandydatów na urzdy, które sejm
obsadza, drug dla projektów skarbowych, kwestyi budetu
i zamkni rachunkowych, trzeci dla spraw ustawodawczych,
do której wchodziy take skargi, wnoszone przez gminy
i osoby prywatne, oraz sprawy o oskarenia urzdników.
Jeden z senatorów zdawa sejmowi spraw z pooenia kraju;
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te sprawozdania ogaszano drukiem w dzienniku ustaw pa-
stwa. Do sejmu najpierw wnoszone musiay by sprawy

skarbowe. Jeli sejm proponowa poprawki w projekcie, to

senat wyznacza komisyc z sweg^o ona dla umówienia tej

kwestyi z komisy sejmow. To osobn komisyc senat

deleg"owa do porozumiewania si z komisy sejmow
w sprawach zamkni rachunkowych.

Konstytucye pierwotne przewidyway tylko jeden rodzaj

sejmów, do których nalee miay wszystkie sprawy,

zastrzeone ich kompetencyi. W praktyce jednak wskutek

bdnej interpretacyi konstytucyi przez koinisy organizacyjn

powstay specyalne sejmy, do których nalee miaa wycznie
kodyfikacya praw cywilnych i karnych. 1 kiedy na zwyczajne

sejmy za kadym razem trzeba byo wybiera specyalnie

reprezentantów, to te sejmy odraczano nawet kilkakrotnie

i zwoywano w tyrnsamym skadzie. Pierwszy taki sejm

prawodawczy zwoano ju w r. 1816; na nowo znowu
dokonano wyborów do takiego sejmu w r. 1818, a w tyrn-

samym skadzie zwoano go w latach: 1822 i 1825. Póniej
ju jednak takich sejmów nie powoywano, a sprawami ko-

dyfikacyi praw cywilnych i karnych zajy si zwyke sejmy.

4. Sdy i prawa.

Literatura: Louis, Sdownictwo Rzeczypospolitej krakow
tkiej; Fierich, Sd trzeciej instancyi.

Konstytucye z lat 1815 i 1818 utworzyy w Rzeczy-

pospolitej krakowskiej : sdy pokoju, jeden sd pierwszej

instancyi, sd apelacyjny i sd ostatniej instancyi.

Sdów pokoju byo pi, po jednym na pi okrgów,
na które podzielono pastwo; z okrgów t}'ci dwa tworzyo
miasto Kraków. Sd pokoju skada si z urzdnika pojednaw-

czego, t. j. sdziego pokoju, ktprcmu dodany by pisarz

pokoju. Kandydatów na sdziów pokoju wybieray zgroma-
dzenia gminne, a z tych wyznacza sejm na kaidy okrg po
trzech, którzy po kolei si zmieniali w wykonywaniu sdo-
wnictwa. Sdzia pokoju sprawowa swój urzd przez trzy lata.

Do kompetencyi .sdziego polcoju naleao wedug konsty-
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tucyi jednanie stron w sprawach cywilnych, jak to wic byo
poprzednio za Ksistwa warszawskieg"o, przewodniczenie

w radach familijnych i nadzór nad wykonywaniem opiek

w porozumieniu z najmodszym z senatorów, który decydowa
ewent. o potrzebie wytoczenia procesu, wreszcie nadzór nad
sprawami, tyczcemi si funduszów i wasnoci Icrajowej,

równie w porozumieniu z najmodszym z senatorów, przyczem
jednak o potrzebie wytoczenia procesu decydowa senat.

Ustawa z r. 1825 oddaa sdziom pokoju take sdownictwo
w drobniejszych sprawach cywilnych, a to do 30 zp.
w pierwszej i ostatniej, a do 200 zp. w pierwszej instancyi,

oraz w wszystkich sporach posesoryjnych.

Sd pierwszej instancyi i sd apelacyjny skaday si
kady z doywotnieg"o prezesa, sdziów doywotnich (3

w pierwszym, 4 w drug^im sdzie) i sdziów czasowych
(w liczbie 10), którzy sprawowali urzd przez dwa lata.

Wszystkich wybierao zg"romadzenie reprezentantów, lecz

sdziów czasowych z poród kandydatów, przedstawionych
przez zg"romadzenia gminne, z osobna po jednym dla sdu
pierwszej instancyi i sdu apelacyjneg^o. Komplet w trybunale

pierwszej instancyi wynosi trzech, w sdzie apelac}'jnym 5

czonków. Do sdów pierwszej instancyi naleay wszystkie

sprawy cywilne z wyjtkiem tych, które zaatwiali sdziowie
pokoju, oraz w pierwszej instancyi wszystkie sprawy karne

z w}jtkiem przestpstw policyjnych, zag"roonych kar do
3 miesicy wizienia, które oddane byy do sdzenia wójtom
i dyrekcyi policyi, t. j. wic sprawy o cikie przekroczenia

policyjne i o zbrodnie.

Apelacye od wszystkich sdów pierwszej instancj^i, t. j.

od sdów pokoju, sdów wójtów, dyrekcyi policyi i trybunaów,
szy do sdu apelac}'jne.o"o.

Warunki, wymagane do piastowania godnoci sdziego,
byy wysokie: lat 30, studya uniwersyteckie i doktorat prawa,

praktyka roczna przy pisarzu sdowym i roczna przy adwo-
kacie, posiadanie wasnoci nieruchomej wartoci 8.000 zp.,

a dla prezesów obu instancyi i sdziów sdu apelacyjnego
nadto sprawowanie urzdu sdziego pokoju lub pierwszej

instancyi oraz godnoci reprezentanta raz jeden; w cigu
pierwszych szeciu lat warunki te byy jeszcze w zawieszeniu,

w ogóle nie dano ich wykazania od tych, którzy ju za
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poprzednich rzdów piastowali urzdy. Konstytucye przewidy-

way utworzenie sdów przysigych, które miay by
wprowadzone przez kodeks procedury karnej; ten kodeks

jednak nie zosta wydany, wiec te i instytucya sdziów
przysigych nie wesza w ycie.

Funkcye sdu ostatniej instancyi peni sd apelac)-jny,

jednake z przybr.iniem sdziów pokoju oraz czterech osób

(arbitrawi w praktyce zwanych) z poród obywateli, a to

wskazanych po dwóch przez kad stron; sd ten musia

skada si z siedmiu przynajmniej sdziów. Mono od-

woania si od sdu apelacyjnego do tego sdu bya jednak

ograniczona. Mianowicie mogo to nastpi wtedy, jeli

wyroki dwóch i)ierws/ych instancyi w sprawie cywilnej

nie zgadzay si z sob albo jeli fakultet prawny krakow-

skiego uniwersytetu, z przybraniem wszystkich jego doktorów

]Mawa, bdcych czonkami tego, orzek na podstawie aktów

procesu zgwacenie prawa ub istotnych form procedury, czyto

w sprawach cywilnych, czyto w sprawach karnych, ale w tych

wtedy tylko, jeli chodzio o kar mierci lub infamii.

Dla oskarania z urzdu w sprawach karnych b)li usta-

nowieni prokuratorowie.

Obok sdów zwjczajnych utworzony zosta przez pierwsze

l<onstytucye nadto jeden sd specyaln), nazwany najwyszym,
a w praktyce sdem sejmowym, któremu oddano — jako

jedynej instancyi — sprawy urzdników publicznych o kradzie,

zdzierstwo lub naduycie wadzy. Do skadu tego sdu, wy-
rokujcego w obecnoci przynajmniej dziewiciu czonków,
wprowadzono: piciu reprezentantów, losem wyznaczanych,

trzech czonków senatu, wybranych przez senat, prezesów try-

bunau i sdu apelacyjnego, czterech sdziów pokoju z kolei

powoywanych i trzech obywateli, wskazanych przez urzdnika
pod sd oddanego.

Utrz)'maa ten sd konst)-tuc\a z r. 1833, zmniejszya
tylko liczb sdziów pokoju, w nim udzia biorcycli, na

trzech, liczb ob}'wateli, wskazanych przez oskaronego, na
dwóch, a dodaa prezesa sdu trzeciej instancyi. Za to

w ustroju innych sdów przeprowadzia zmiany, i to wcale

znaczne. Sdziów polcoju pozostawiono, utrzymaa sir le ich

liczba i sposób wyboru; pozostawiono im jednak tylko spraw
jednania stron. Utworzono nowy urzd: podscdkow, dodajc
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im osobnych podpisarzy; kompetencyi podscdków oddano
przestpstwa policyjne, które dotd sdzili wójtowie i dyrekcya

policyi, oraz indagacye sumaryczne (t. j ledztwa wstpne)
w sprawach poprawczych i kryminalnych, Podscdlowie byli

wybierani przez sejm doywotnio. Takich podscdków byo
piciu, t. j. po jednemu w piciu okrg-ach sdów pokoju.

ledztwa jednak przestpstw, w Krakowie popenionych, lub

gdy tu przestpc aresztowano, oddano dyrekcyi policyi.

Bez wikszych zmian co do skadu pozostawiono sd
pierwszej instancyi i apelacyjny, tylko dla sdziów czasowych

okres ich dziaalnoci przeduono na 6 lat, i dodano, e
sdzi doywotnim moe zosta tylko, kto by poprzednio

czasowym Za to utworzya konslytucya osobny sd trzeciej

instancyi, zoony z prezesa, dwóch sdziów doywotnich,

z jednego sdziego apelacyjnego, losem wyznaczonego, i w ten

sposób te wyznaczonego jednego z sdziów trybunau pier-

wszej instancyi. Mono apelacyi oc^raniczon®. Do sdu
trzeciej instancyi nie szy sprawy, jeli warto przedmiotu

sporu nie przenosia 600 zp,, oraz sprawy policyi prostej;

te wszystlde zaatwia ostatecznie sd apelacyjny. Pozosta

przepis, i do sdu trzeciej instancyi mona wnosi apelacy
tylko, jeli róni si midzy sob wyroki dwóch pierwszych

instancyi; pozostawiono temu sdowi rozstrzyganie spraw

w drodze kasacyi, lecz o tem, e zasza obraza prawa lub

zjij^wacenie form postpowania, ju odtd nie wydzia prawa

decydowa, ale tene sd trzeciej instancyi, któr)' po takiej

uchwale zajmowa si merytorycznem rozpatrzeniem sprawy.

Nadto z urzdu miay by odsyane do tego sdu sprawy

karne, w których zapad wyrok mierci lub wizienia na lat

wicej ni dziesi.
Wybór prezesów tych sdów i ich sdziów, jak równie

i wybór podsdków, Itonstytucya z r. 1833 oddawaa wy-
cznie sejmowi; utraciy zi^romadzenia gminne prawo przed-

kadania kandydatów. Wybory dokonyway si z list, na

które wpisywali si kandydaci, majcy warunki wyboru;

sprawdza takie listy i zatwierdza senat. Warunki kandydatów

na sdziów obniono. Dla sdziów trybunau pierwszej

instancyi i podsdków oznaczono cenzus wieku na 26 lat,

obok doktoratu, na równi z nim postanowiono egzamin, znie-

siono danie posiadania majtku nieruchomego, pozostawiono
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warunek dwuletniej praktyki, a dodano wyranie zastrzeenie

wyznania chrzecijaskiego. Od sdziów druj^icj i trzeciej,

oraz prezesów wszystkich trzech instancyi, wymagano nadto

sprawowania wpierw urzdu sdziego pierwszej instancyi lub

prokuratora. Dla sdziów pokoju przepisany zosta cenzus

wieku 26 lat i posiadania prawa czynnego wyboru.

Ju jednak w r. 1838 zniesiono podsdków a sprawy

karne, przez nich zaatwiane, oddano w Krakowie dyrckcyi

polic)'i a poza miastem komisarzom dystr>'ktowym. W r. 1839

za ogosi senat postanowienia, z; ko nunikowane mu przez

rezydentów, które zasadniczo zmieniy organizacy sdowni-
ctwa karnego. Dochodzenie oraz wyrokowanie w cikich
przestpstwach policyjnych przeciwko bezpieczestwu publicz-

nemu oraz w przestpstwach przeciw cenzurze oddano dyrek-

cyi policyi w pierwszej instancyi, za w instancyi drugiej

wydziaowi policyi w senacie; wyjto je wic z pod kompe-
tencyi sdów zwyczajnych. ledztwa w sprawach, tyczcych
si zbrt)dni zdrady gównej lub buntów i t. d., o ile rezy-

denci uznali, e domniemanie takiej zbrodni zachodzi, zastrze-

ono dla osobnej komisyi (zwanej take sdem zjazdowym
ledczym), któr naznaczay dwory opiekucze, kady jednego

prz)S)ajc komisarza, uzupenionej przez dwie osoby, dodane
przez senat.

^
Komis}'c te bardzo smutn po sobie pozosta-

wiy saw. ledztwa przeciw urzdnikom o przestpstwa z ich

urzdowania oddano osobnym komisarzom, ad ho wyzna-

czanym przez rezydentów. Te sprawy jednak merytorycznie

nastpnie sdziy sdy zwyczajne, cho oczywicie przepro-

wadzenie ledztwa decydowao o wyniku rozprawy.

Utrzymany zosta trybuna I instancyi jako sd w spra-

wach o cikie przestpstwa policyjne, ile nie byy oddane
dyrekcyi policyi, i o zbrodnie, sdzcy w skadzie 3 sdziów,

i sd apelacyjny, który w sprawach o cikie przestpstwa

policyjne, do niego od trybunau przychi)dzce, decydowa
w skadzie 3 sdziów w ostatniej instancyi (co ju postano-

wiono w r. 1836), a w sprawach o zbrodnie w skadzie 5 osób.

Sd sejmowy przesta istnie. Utworzono za osobny naj-

wyszy sd karny, zw)kle sdem zjazdowym w praktyce zwany,

z 5 osób, a to z 3 sdziów, przysanych przez dwory (z któ-

rych jeden — co roku z innego pastwa — przewodniczy),

i z 2 sdziów wyznaczonych losem z sdziów trybunau
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I instancyi i sdu apelacyjneg"o; ci ostatni jednak musieli by
powoywani tylko do wyrokowania, nie do innych czynnoci.

Sd ten mia si zbiera dwa razy na rok, ewent. w razie

uznania potrzeby przez rezydentów. Ograniczono w sprawach

politycznych karnych .prawo aski senatu, uzaleniajc je od
zgody rezydentów. Postanowiono te, i przestpcy, winni

zdrady stanu, buntu i t. d. bd kar wizienia odbywa
w jednem z pastw opiekuczych.

Wreszcie w r. 1842 naday Rzeczypospolitej dwory
opiekucze obszerny statut organiczny dla wadz sdowych.
Wprowadzone w r. 1839 przepisy co do ustroju sdownictwa
karneg"o statut ten przej z t zmian, i sdzenie ciszych
przestpstw policyjnych poza temi, które wedug przepisów

z r. 1839 zostay oddane wycznie dyrekcyi policyi z od-

woaniem do senatu, przekaza równie dyrekcyi policyi, lecz

tylko z obszaru miasta, a poza miastem komisarzom dystryk-

towym, pozostawiajc apelacy w tych sprawach do sdu
wyszego.

Znaczne zmiany przyniós ten statut co do organizacyi

sdów w sprawach cywilnych. Sdy pokoju zostay utrz)'-

mane w tej liczbie piciu, co poprzednio, rozszerzono jednak

nieco ich kompetency, gdy odda im statut rozstrzyganie

w pierwszej instancyi spraw posesoryjnych oraz innych do
300 zp. wartoci przedmiotu sporu, z klór}'ch sprawy do
30 zp. zaatwiay, jak poprzednio, ostatecznie.

Utrzymany zosta trybuna I instancyi, zoony z prezesa

i 10 sdziów, w poowie doywotnich, w poowie czasowych,

na lat 3 nominowanych; dzieli si on na trzy senaty. Try-

buna sdzi w I instancyi wszystkie sprawy cywilne, które

nie naleay do sdziów pokoju, a w drugiej nie tylko te,

które z apelacyi przychodzi}^ od sdów pokoju, lecz i takie,

które sam sdzi w I instancyi; w tym ostatnim wypadku
oczywicie inne sprawy rozsdza senat. Nazw sdu apela-

cyjnego zmieniono na nazw sdu wyszego. Skada si
odtd z prezesa i 5 sdziów, wycznie doywotnich. Sd ten

decydowa w trzeciej instancyi w sprawach powyej 300 zp.
wartoci sporu, t. j. tych, które w pierwszej i drugiej instancyi

zaatwia trybuna, o ile w}'roki dwóch pier\vsz)xh instancyi

nie byy z sob zgodne. Poprzednio wic istniejcy sd
trzeciej instancyi wobec tych zmian przesta! istnie.
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Warunki do otrzymania urzdu sdziowskiego znowu
zmodyfikowano. Pozostao zastrzeenie wjznawania religii

chrzecijaskiej, lecz granic wieku zniono na lat 25, usunito
obowizek doktoratu prawa, dajc t}dko ukoczenia kursu

prawnego, a za to wprowadzono egzamin sdziowski i prze-

duono do 3 lat uprzedni praktyk. Pozosta przepis, i
sdzi doywotnim móg zosta tylko ten, co by poprzednio

czasowym.
Wan inowacy byo to, i statut organiczny przyzna

senatowi wyczne prawo nominowania wszystkici bez w)jtku
urzdników sdowych, usuwajc wic wszelk ingerency
zarówno zgromadze gminnych, jak i sejmu. Co do nomi-

nacyi prezesów zastrzeg, i wpierw musz o.wiadczy dwory,

a co do sdziów doywotnich rezydenci, e nie ma przeszkody

do ich nominacyi.

Konstytucya z r. 1833 stworz}a nadto osobny sd,
majcy rozstrzyga spory kompetencyjne midzy administracy

a sdownictwem, a oznaczony nazw komitetu. Do tego

Icomitetu wchodzili trzej senatorowie, wyznaczeni przez prezesa

senatu, prezesi sdów trzech instancyi i wyznaczony przez senat

prokurator. Komitet ten jednak nie zaatwia sprawy definityw-

nie, ale spisany wywód przedstawia senatowi, który decy-
dowa w wielkim komplecie.

Prawa. Konstytucye Rzeczypospolitej z r. 1815 i 1818
przewidyway uoenie nowych kodeksów dla tego pastewka,
tak cywilnego, jak karnego, oraz kodeksów postpowania
sdowego. Jak ju wyej o tem bya mowa, nawet powsta
odrbny rodzaj sejmów, spec)alnie kodyfikacyjnych. Ani
jednak te sejmy, ani starania, w inny sposób podjte, nie

doprowadziy do stworzenia nowych kodjfikacyi. Pozostay
w mocy te kodeksy, jakie Rzeczpospolita w spadku wzia po
Ksistwie warszawskiem, które jednak bd uzupeniono przez

nowe ustawy, bd czciowo zmieniono. Utrzyma si wic
w mocy kodeks Napoleona, z pewnemi zmianami, i francuski

kodeks handlowy. Ogoszono w r. 1822, 1838 i 1844 ustawy

hipoteczne, w r. 1844 ustaw górnicz, ustawy o opiekach

w r. 1826 i 1844 i t. d. Pozostaa procedura francuska

cywilna; w r. 1825 ogoszono osobn do obszern ustaw
o postpowaniu przed sdami pokoju.

Utrzyma sic kodeks karny austryacki z r. 1S03, ze
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^mianami jednak, jakie w nim zostay przeprowadzone za

czasów Ksistwa warszawskiego. Konstytucye pierwsze wyra-

nie zastrzegay jawno postpowania sdowego tak w spra-

wach cywilnych, jak i karnych. Nadto przeprowadzono za

Rzeczypospolitej pewne zmiany korzystne, jak w r. 1838 co

do kar. Ale konstytucya z r. 1833 zniosa jawno post-
powania, a w r. 1839 pod naciskiem konferencyi rezydentów

usunito wszelkie zmiany w procedurze karnej, jakie zaszy

po opuszczeniu Krakowa przez Austry •

' r 1809; wróci wic
proces tajny i inkwizycyjny kodeksu z r. 1803 w caej peni,

usunito prokuratorów rzdowych i mono obrony obwinio-

nego. By to wic silny krok wsteczny w rozwoju prawa

karnego. — W tyme roku wprowadzono prowizorycznie

kodeks karny wojskowy, który si osta, cho nie zosta

uchwalony przez sejm.

5. Prawa obywatelskie. -Wocianie. ydzi.

Literatura: Gutkowski, Cenzura; Kopff, Urzdzenie wocian.

Prawo obywatelskie. Wszystkie konstytucye

Rzeczypospolitej przyjy z., .^d równoci wszystkich wobec
prawa; jednak korzystanie w peni z praw towarzyskich, jak si
wyrazia konstytucya z r. 1818, czyli praw cywilnych i polity-

cznych, jak to okrelia konstytucya z r. 1833, zastrzeone

byo tylko dla tych, co wyznaj religie chrzecijaskie.

Wyczeni wic byli od nich czciowo ydzi, o czem niej

jeszcze bdzie mowa.
Z praw obywatelskich konstytucye przyznaway, zastrze-

gajc, i religia rzymsko-katolicka jest religi krajow,
wolno innych wyzna chrzecijaskich i dozwalay bez

ogranicze na ich publiczne naboestwa, opiek prawa za
przyznaway wyznaniom tolerowanym, do których zreszt

w praktyce tylko ydowska liczya si religia.

Pozostaa Rzeczypospolitej z zasad Ksistwa warszaw-

skiego take zasada osobistej wolnoci, zastosowana do
wszystkich bez wyjtku, take wic i do wocian; konstytu-

cye wyranie przyznaway obywatelom wolnego miasta prawo
swobodnej emigracyi.
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Co do prawa nietykalnoci osobistej postanawiay Kon-
stytucye z r. 1818 i 1833, i sdzia, aresztujcy obywatela,

ma w cij^^u 24 godzin pod kar donie senatowi o areszto-

waniu i przyczynach, które go do teg-o skoniy, a co dni

14 podawa senatowi wiadomoci o postpie sprawy. Zape-

wnion b}a nietykalno majtku z wyjtkiem przyi)aclku

konfiskaty w razie przychwycenia kontrabandy.

Zapewniaa take konstytucya z r. 1818, cho takieg^o

przepisu nie byo w konstytucyi z r. 1815, wolno druku,

tak, i adne pismo nie bdzie miao by poddawane pod
cenzur, ale jetlynie za przestpstwa drukiem popenione sd
mia kara wedug" przepisów kodeksu karneg"o. Jednake ta

zasada wolnoci druku miaa obowizywa dopiero od wydania
kodeksu karnego. e za kodeksu takieg-o nie ogoszono,
wic cenzura utrzymaa si przez cay czas bytu Rzeczypospo-
litej. VV}'konywa j senat, wzgldnie za nicg-o jeden z se-

natorów, bardzo zreszt agodnie; zmienio si to dopiero od
r. 1832, kiedy utworzono odrbny komitet cenzury, podlcg-a-

jcy zreszt senatowi, do którego obok senatorów wchodzi
Osobny urzdnik asesor. Odtd cenzur, pod naciskiem ze

strony rezydentów, w)'konywano bardzo surowo. W r. 1837

poddano cenzurze — specyalnie prezesa senatu — nawet

dyaryusz sejmowy.

Gwarantoway wreszcie konstytucye niepodlego sdow-
nictwa, t j., i sdzia ma zapewnion swobod w sdzeniu
bez ulegania jakimkolwiek wpywom wadzy.

Prawa obywatelskie i polityczne byy w Rzeczypospolitej

przyznane nietylko jej obywatelom; prawa te nabywali wedug
konstytucyi z r. 1818, rozwijajcej zasad poprzedniej z r,

1815, take cudzoziemcy, o ile mieszkali w paiistewku przez

lat pi, nienagannie si sprawujc, i nabyli tu wasno,
a nawet wczeniej, jeli senat dla nich skróci ten czasokres.

Tembai dziej ocz)-wicie prawa te przysugiway tym, którzy

od senatu otrzymali prawo obywatelstwa. Ograniczenie pod
tym wzgldem przyniosa konstytucya z r, 1833, która wyj-

mowaa od t}ch praw tych, którzy uszli z pod broni lub

przez poddanych pastw opiekuczych uzalenia od uzyskania

?pecyalnego pozwolenia ze strony waciwego rzdu.
W ostatnich czasach istnienia Rzeczypospolitej musiay by
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nawet — pod naciskiem dworów — niektóre urzdy nadawane
obcym poddanym, przez dwory przedstawionym.

Wocianie. Konstylucya Rzeczypospolitej kra-

kowskiej, utrzymujc zasad równoci prawa w stosunku do
wocian, przyznawaa im prawa cywilne i polityczne. Co do
stanowiska wocianina w stosunku do ziemi, któr uprawia,

przyja zasad Ksistwa, i jest to stosunek dzierawy,

opacanej pienidzmi, w plonach lub posugami osobistemi,

a opartej na umowie wyranej lub domniemanej. Obie strony,

pan ziemi i wocianin, mogy umow rozwiza lub te
zawrze inn. Wyranie wic ' te \, stwierdzono

i mono opuszczenia g"runtu - przez • wocianina,
oczywicie jako skutek rozwizania umowy dzierawnej ; roz-

porzdzeniem z roku 1816 senat Rzeczypospolitej okreli t
swobod w ten sposób, i w dobrach prywatnych mia przeno-

szcy si wocianin opowiedzie si wacicielowi g^runtu,

odda ziemi, zaog, jeli mu j da pan wsi, jak i inwentarz,

a na podstawie pokwitowania przez pana wójt mia mu wyda
wiadectwo do wolnego przeniesienia si. Przepis ten

uzupeniono w r. 1834 oznaczeniem termiinu wypowiedzenia,

które miao nastpi w pierwszych dziesiciu dniach stycznia.

Reform stosunków wociaskich podjto zaraz po
powstaniu Rzeczypospolitej, lecz tylko co do wocian
w dobrach narodowych i duchownych: w pierwszych byo
wsi 34, w drugich 48. Dla przeprowadzenia tej reformy
komisya org^anizacyjna utworzya osobn komisy wociask,
niezawis od senatu, której w r. 1816 przepisaa instrukcy,

okrelajc jej zadania i sposób przeprowadzenia reformy;
w r. 1817 podporzdkowano t komisy rezydentom. Komisya
przeprowadzia w cigu lat dziesiciu znaczn cz sweg^o

zadania, nastpnie jednak jej czynnoci ulegy zawieszeniu

z powodu konfliktu z senatem. Dopiero w r. 1833 komisya
reorganizacyjna na nowo t spraw si zaja; wydaa now
instrukcy, a czynnoci, tyczce si reformy stosunków
wociaskich, oddaa czciowo w rce senatowi, czciowo
komisyi wociaskiej, jako za wadz, majc wtpliwoci
rozstrzyga i tomaczy zasady instrukcyi, utworzya osobny
komitet, zoony z rezydentów oraz z delegatów senatu

i komisyi wociaskiej. Zakrelono te dwuletni termin dla

przeprowadzenia przepisów instrukcyi.
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Reforma wociaska w Rzeczypospolitej sza w dwóch
kierunkach. Robocizn zamieniano na czynsz pacony
w osepie, a to w 3/4 w ycie, a w ^/^ jczmieniu; dozwalano

jednak zamiast osepu paci czynsz w pienidzach, to na

pienidze obliczano i daniny in natura; daremszczyzny za
(chodzenie z listami, stró nocn i t. d.) zniesiono bez

wynag-rodzenia. O ile paszczyzna przewyszaa intrat,

komisya moga bd odpowiednio zwikszy obszar roli, jaki

mia wocianin, bd te zmniejszy paszczyzn, Albo te
komisya zawieraa umow z wocianinem, na podstawie której

otrzymywa on grunt za czynszem wieczystym; wysoko
tego czynszu obliczano na podstawie czystej intraty, w sposób
skomplikowany, przy uwzgldnieniu take rodzaju gruntów,k i pastwisk, które dzielono na kilka klas, tak e dla

kadej klasy inn przj-jmowano wysoko intraty, obliczanej

w ziarnie; warto ziarna zamieniano na pienidze wedug cen
rednich z ostatnich lat 25. Równie grunty folwarczne wolno
byo komisyi dzieli na gospodarstwa i oddawa na czynsz

wieczysty.

Nadto komisya równoczenie przeprowadzia rozdzia

pastwisk midzy wie a dwór, a take i rozdzia lasów, zachowujc
tam, gdzie istniay suebnoci lene i pastwiskowe, wo-
cianom prawo jedynie dó cióki i zbiórki w pewnych dniach

w tygodniu. W ten sposób usunito w zupenoci spraw
serwitutów, która w innych dzielnicach Polski, nie uregulowana
przy uwaszczeniu, wiele rodzia potem tru 'noci.

Instrukcya z r. 1833 tylko pewne wprowadzia zmiany
w przeprowadzeniu tej reform}^ gównie przez to, i zniya
normy, przyjte dla obliczenia wysokoci opacanych czynszów
tak dzierawnych, jak wieczystych, a to nawet z bonikacy
dla wocian w dobrach' narodowych zaata ubiege. Oznaczya
te minimum gruntu dla rolnika na 5 morgów.

Jeszcze pod koniec bytu pastewka, w r. 1844, wydano
ustaw, regulujc niektóre kwest}'e tjczce si wocian
w dobrach skarbowych i duchownych. Przyznawaa ta ustawa

wocianom wj-ranie wasno budynków, inwentarzy i zasie-

wów. Do pozbycia gruntu przez umow midzy yjcymi
wedug ustawy potrzeba b}'o zezwolenia waciciela i rzdu.
Po.iado kmieca moga b> tylko na dwie czci dzielona,

nie moga za by obciana dugiem. Okrelia te ustawa,



254 WOLNE MIASTO KRAKÓW 2 OKG^GlKM.

jak postpowa naley w razie mierci wocianina z jeg-o

gospodarstwem.
Uregulowanie tej kwestyi uatwio póniej przeprowadzenie

— ju za rzdów austryackich — uwaszczenia wocian.
Jakkolwiek reforma nie tyczya si wocian, siedzcych
w prywatnych dobrach, to jednak przecie znaczny wogóle
miaa wpyw, i to dodatni, na spraw wociask. Wyprze-
dzaa Rzeczpospolita Królestwo polskie, jak i Galicy.

ydzi. Spraw ydowsk uregulowa osobny statut

»urzdzajcy starozakonnych«, ogoszony w r. 1817 przez

komisy organizacyjn. On to okreli, o ile ograniczeni

mieli by ydzi w prawach, oraz pod jakimi warunkami mogy
by te ograniczenia wzgldem pewnych kategoryi ydów
usunite.

Od korzystania z praw politycznych byli ydzi wyklu-
czeni. Nadto ograniczono ich co do swobody zamieszkania,

jak i co do rodzaju zaj. Nie wolno byo ydom zamieszki-

wa w miecie Krakowie, z wyjtkiem przedmie Kazimierza
ydowskiego i katolickiego; lecz i tu na jednej ulicy nie

mogli nabywa na wasno nieruchomoci. W tej dzielnicy

ydowskiej mogli prowadzi handel bez adnych ogranicze,
zajmowa si rzemiosem oraz oddawa si sprzeday hurto-

wnej lub czstkowej trunków, z zastrzeeniem oczywicie prze-

strzegania ogólnych przepisów co do kupców; mieli jednak
prowadzi ksigi w jzyku polskim, a nie wolno im byo
handlowa nawet w tym obrbie ozdobami i szatami kociel-
nemi. Tesame prawa, co na Kazimierzu, przyznane im byy
w miasteczkach Chrzanowie i Nowej Górze. W obrbie caego
miasta Krakowa, a nawet jego przedmie, wolno im byo
trudni si czynnociami wekslarskiemi; na przedmieciach
Krakowa, dla wygody ydów przybywajcych, mieli ydzi
przyznanych 6 szynkowni, nadawanych przez senat; liczby tej

nie wolno byo zmniejsza ani powiksza. Nadto wolno im
byo w Krakowie sprzedawa tandet, a to w oznaczonem
miejscu na rynku. Te ograniczenia co do praw ich w Kra-
kowie saby w czasie targ-ów i jarmarków; na targach mogli
sprzedawa jednak tylko artykuy ywnoci, na jarmarkach
(dwóch do roku) wszystko bez adnych ogranicze.

Na wsi wolno byo ydom mieszka jedynie, jeli byli

rzemielnikami, uprawiali ziemi wielkoci przynajmniej 5 mor»



YDZI. 255

gów, dzierawili myny lub » dochody z nabiaJów« (pachciarze).

Bardzo surowo, pod karami, nie wolno im byJo zajmowa si
wyrabianiem i sprzeda trunków, tak hurtown, jak czstkow.
Dozwolono im bra w dzieraw grunty do 10 morgów wiel-

koci z dóbr narodowych, duchownych, jak i prywatnych

;

mog-li take dzierawi i cae folwarki, na razie od pry.wat-

n}'ch wacicieli (zapowiadano, e póniej bdzie to im do-
zwolone co do dóbr narodow.ych i duchownych), lecz pod
warunkiem, i do dóbr takich nie jest przywizana robocizna,

t. j. wic tylko takie folwarki, które nie czyy si z wadz
nad wocianami; nadto, gdyby w takich folwarkach znajdo-

waa si karczma, to propinacy tylko przez chrzecijan mogli
wykonywa.

Od tych ogranicze mogy by dopuszczane wyjtki.

Senat móg wydawa poszczególnym ydom pozwolenia na
zamieszkiwanie w Krakowie i na jego przedmieciach, a dla

takich ydów odpaday wszelkie ograniczenia co do ich dzia-

alnoci zawodowej w tyme obrbie. Dla uzyskania jednak
takich pozwole musieli ydzi wykaza specyalne kwalifikacye;

mogli je dosta: 1) kupcy, majcy towarów przynajmniej na
50 000 zp., jeli udowodni, e, prowadzc handel, przez lat

6 zachowali swój kredyt, e ksigi utrzymywali w dobrym
porzdku, e dzieci posyali do szkó chrzecijaskich i zobo-
wi si posya je do gimnaz)'um; 2) z zastrzeeniem osta-

tniego warimku rzemielnicy lub fabrykanci, jeli rzemiosa
lub fabryki prowadzili przez lat 6, oraz 3) ar yci wsawieni
albo którzy odznaczyli sic wynalazkami dobru publicznemu
szczególnie uytecznymi. Mogli jednak mieszka w Krakowie
lub na przedmieciach tylko z najblisz rodzin oraz

musieli ubiera si jak chrzecijanie, z porzuceniem
odrbnego stroju, do czego przy otrzymaniu pozwolenia
musieli si zobowiza.

Mogli ydzi nie tylko te prawa otrzyma, ale nawet
wszelkie prawa polityczne i prawo nabywania wszelkich

nierucl onoci, a to powicajcy si nauce (profesorowie

publiczni, majcy stopie doktorski), oraz ci, którzy za poz-

woleniami senatu mieszkali ju przez sze lat, nienagannie
si zachowujc, w Krakowie lub na jego przedmieciach, o ile

wyka, e umiej czyta po polsku i niemiecku, wzgldnie
czyta i pisa po polsku lub po niemiecku.
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Przypadki takie przyznania praw poszczeg^ólnym ydom
byy za Rzeczypospolitej wzgldnie do czste.

ydom zakazano w miastach i po wsiach trzyma na

swoich usug"ach chrzecijan, take robotników i czeladzi;

jedynie w soboty i wita mogli si wyrcza w domach
chrzecijanami dla zaatwiania spraw domowych, których

religia im w te dnie wzbrania. Lecz mogli byli ydzi by
przyjmowani przez fabrykantów i rkodzielników na nauk
sztuk i rzemiosa.

Obcy ydzi mogli osiada tylko na stae za zezwoleniem

senatu, o ile owiadczyli, i chc pracowa na roli, albo pro-

szcy o takie zezwolenie udowodni, e jest artyst, rzemie-

lnikiem lub uczonym.
Wprowadzono te pewne ograniczenia co do zawierania

maestw przez y<lów, dajc, by wstpujcy w zwizki

maeskie wykaza, e ma zapewnione utrzymanie, a — po

upywie lat 6 od wydania prawa — take, i umie czyta
i pisa po polsku lub po niemiecku, oraz rachowa.

W celu osabienia separatyzmu ydowskiego zniesiono

osobne szkoy ydowskie i nakazano uczszczanie do szkól

publicznych; dozwolono jednak nauki prywatnej w domu
rodziców lub ydom w jednym domu mieszkajcym. Nadano
nazwiska z urzdu ydom, o ile nie u\ wali nazwisk. Zniesiono

te kahay; rabinów, wybieranych przez ydów na lat 6,

ograniczono do funkcyi cile religijnych i nakazano im pro-

wadzi metryki w jzyku polskim, a wyroki w sprawach religij-

nych redagowa po ydowsku i po polsku, przyczem tóma-
czenie polskie uznano za tekst autentyczny; przepisano te
kwalifikacye ogólnego wyksztacenia rabinów, zreszt bardzo

niskie, bo tylko znajomo czytania i pisania w jzyku pol-

skim oraz rachowania, a po dziewiciu latach od wydania

prawa ukoczenie gimnazyalnych studyów.

Wydatki ydowskie, t. j. koszty utrzymania rabina

i tómacza, zakadów specyalnych, jak szpitali, ani i t. d.,

pokrywali ydzi przez roczne skadki; nakada je osobny
komitet, zoony z urzdnika, wyznaczonego przez senat,

i dwóch czonków wybran)'ch przez ydów, a zatwierdza

senat. Fundusz ten by osobno zarzdzany, a ydom wpyw
zapewniono na ten zarzd przez dwóch wybieranych od nich

deputowanych. Podzieleni byli wszyscy ydzi, mieszkajcy
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w Rzeczypospolitej, dla tych celów na dwa obwody. Zarzd
jednak wszelkich budynków i inslytucyi gminnych podlega
bezporedniemu nadzorowi wójtów.

Spraw stanowiska prawnego ydów raz tylko jeszcze

potem — poza kwesy mieszkania ydów na Kazimierzu

chrzecijaskim — zajto si w Rzeczypospolitej. W r. 1844
wydano prawo co do maestw ydowskich. Prawo zawiera-

nia maestwa uzaleniono od wykazania, i obie stron\-,

chcce maestwo zawrze, ukoczyy szko, wzgldnie zday
egzamin prywatny, a nadto, e kandydat do maestwa ma
lat 30 oraz zapewniony byt {posiada realno wartoci 6.000
zip., a przynoszc 500 zp. rocznie, posiada lub dzierawi
fabryk, dajc 2.000 zp. dochodu, lub ma równowany inny

sposób zarobkowania, n. p. urzd gminny, posada prj-watna,

rzemioso, praca od lat 3 w sklepie, majtek 8.000 zp.).

Jednake i przed 30 rokiem móg yd, majc te warunki,

zawrze maestwo, jeli zrzuci bekiesz, obci brod i pejsy.

Równie yd 30-letni, jeli to uczyni, móg zawrze mae-
stwo, choby nie mia zreszt przepisanych warunków. Cho-
dzio wic tu o to, by w ten sposób skania do zarzucania
odrbnoci stroju, co pewien, lecz t)-lko chwilowy wpyw,
rzeczywicie odnioso.
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